
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 13 januari 2017. 
Plats: Församlingshemmet Kvänum. 

 
Kvällen inledes med att Julen dansades ut av många glada ungdomar som 
dansade runt granen (även en del föräldrar fanns med i dansen) under proffsig 
ledning av Anna-Lena Andersson och Johan Silfverhjälm. 
 
President Rickard Ullberg startade månadsmötet med att hälsa en ny medlem, 
Hans Ivarsson, välkommen in i Lions verksamhet. Lions regler och policys 
upplästes för den nya medlemmen, Hans Ivarsson. Lions  verksamhet skall 
präglas lojalitet och att man skall ställa upp för dess verksamhet under 
opolitiska former.   

 
Därefter öppnade presidenten Rikard Ullberg till ett välbesökt möte. 

 
           Upprop närvarande 18 st .   86 % 
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet, kompletterades med några övriga 
           frågor. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 11 december 2016 godkändes av 
    mötet.  
 

          Kassarapport december  2016: 
- Administrativa kassan: 24 475 kr 
- Aktiva kassan: - 965 kr 
- Total behållning. 

 
Kvänums Lions-klubb har äger en aktiepost i Cikab på 12 000 kr. Denna 
aktiepost skall tas upp i klubbens ekonomiska redovisning. 
 

          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: 4 420 kr. 

 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Nya medlemmar förslag: 
 
                  

Ny medlem Fadder Kommentar 

Hans Andersson Göran Jansson Inget svar 

Stefan Nord Göran Jansson Inget svar 

Carl Eliasson Johan Silfverhjelm Avvakta. Återkommer till nästa möte 

Ronny Welander Dan Fonnygaard Tillfrågas 

http://www.lionsclubs.org/EN/content/images/lionlogo_2c.tif


Per-Olof Ström Anders Gröndahl Tillfrågas 

Kalle Borg Anders Gröndahl  

Johan Flaminio Per Fahlgren  

 
 
Inkomna skrivelser bidragsansökningar: 
Kvarstående bidragsansökningar: 

- Christinas bidrag till cykel, ansvar Anders Gröndahl och Malins bidrag till 
resa med familjen, ansvar Janne Larm tas upp vid månadsmöte under 
mars-aprilmöte 2017. 

 
Zonaktivitet: 

- Zon-möte i Järpås 8 mars 2017, anmälan för deltagande senast 26 februari 
2016. 

- Lions Riksmöte hålls i Upplands Väsby. 
 
Utmärkelse:      

- Klubben har erhållit en utmärkelse, ett Chevron-märke sätt fast på klubbens 
flagga. 
  

Policy: 
- Klubben har upprätta en policy/lathund för hur nya medlemmar skall tas om 

hand och anslutas in i klubbverksamheten. Ett utkast till policy/lathund 
presenterades vid mötet som mötet i stort godkände efter mindre 
justeringar. Ett utkast skickas ut till medlemmarna i samband med utskick 
av månadsmötesprotokollet för januarimötet 2017. 

 
Humanitet: 

- Klubbmedlemmar 4 st, var behjälpliga att transportera personer boende på 
Tornumsgården till Luciafirande i Församlingshemmet. 
 

Utbetalning av beviljade bidragsansökningar.   
- Upprätta ett skriftligt avtal mellan bidragstagare-Lion-klubben för att 

säkerställa att beviljade bidragsmedel går till rätt ändamål. Ett utkast till 
avtal finns upprättat och kommer att sändas ut till medlemmarna i samband 
med utskick av månadsprotokollet för januarimötet 2017.  

           
Övriga frågor: 

- ”Skylta upp” infarten till Kvänum från Junghållet som visar företag i 
Kvänum som stödjer Lions verksamhet. Ett förslag till placering av skylten 
finns framtaget, utanför Kvänums-kök lokaler. Steg 1: Tag fram en 
tomtkarta över det tilltänkta området där placering av skylten är tänkt att 
placeras, därefter kontaktas företaget Kvänums-kök. Ansvar :Magnus 
Fahlgren. 
 

- Glasögoninsamling centralt fortsätter även 2017, där kommer Lions 
Kvänum att deltaga i. En låsbar box kommer att placeras hos Sahlins i 
Kvänum för att samla in glasögon i. Ansvar: Anders Gröndahl.  

 



- Lions Kvänum bör stödja Leif Njord Nossebro arbete med flyktingbarn. 
Mötet såg positivt på uppmaningen att stödja denna verksamhet.   
 

- Canser fond Väst fick bidrag av Lions Kvänum för år 2016 med 6 000 kr. 
Mötet beslutade att samma summa till bidraga för 2017 dvs. 6 000 kr i 
bidrag.  

 
- Klubbens hemsida bör omarbetas, den upplevs svår att hitta rätt i. Vår 

ansvarig för hemsidan Dan Fonnygaard kommer att se över vad som går 
att förbättra i hemsidan ev. skapa en helt ny egen hemsida. Mötet 
beslutade att ha kvar nuvarande utformning av hemsidan och ta ett beslut i 
april-mötet 2017 om en ev. förändring av hemsidan. Tills vidare läggs 
kallelse/dagordning och månadsprotokoll ut på hemsidan.  

 
- Brandvarnare klubben skall investera i brandsläckare, brandfilt och 

brandvarnare, 3 st paket. Där 2 st brandpaket sätts upp i lokalen för 
tillverkning av kärvar, 1 st paket i klubblokalen. Ansvarig Magnus 
Fahlgren. (PS Magnus undersöker möjligheten att få Dina Försäkringar att sponsra 

materialet.)   
 

- Kärvar, arbetet med kärv tillverkningen är nu avslutad, lokalen och 
utrustningen skall städas upp och servas. Arbetet planeras till lördag 21 
januari 2017. Anders Holmqvist sänder ut kallelse och arbetslista. Den som 

inte kan deltaga i arbetet skall avanmäla sig till Anders Holmqvist. 
 

- Marsmötet 2017,vid detta möte planeras en bowlingkväll på Lumer & 
Karle. Ansvariga: Per och Magnus Fahlgren  

 
- Lions Vara ordnar en resa till Tyskland, där finns möjlighet att Kvänums 

Lions medlemmar att få deltag i. Resans är planerad till 31mars-2 april 
2017, till en kostnad av 3 680 kr. Mer information kan lämnas av Per 
Fahlgren 

 
       Kvällens klubbmästare: 

- Kvällens klubbmästare Rikard, Peter och Rolf bjöd in till en välsmakande 
ärtsoppa med nödvändiga tillbehör. Stort tack 

 
       Nästa styrelsemöte: torsdag 26 januari 2017 kl: 19 00. Plats hos Janne Larm  
               

       Nästa månadsmöte: Fredag 3 februari 2017. OBS! OBS! Plats för möte      
       Ändrat. Återkommer med plats och tid.  
 
Klubbmästare den 3 februari 2017: 
Ingemar Löfstrand 
Arne Bender   
 
 
President:   
Rikard Ullberg 
 



Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         
 
 
  


