
 
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll            
 

Månadsmöte: Fredag den 12 Januari 2018 
Plats: Församlingshemmet Kvänum 
 

Kvällen börjar med en lyckad knutsdans med ca. 35 aktivt dansande 
barn kring granen  och bjöds därefter på korv med bröd och mos. 
Dansen leddes av Johan silvferhjelm och Jörgen Nilsson.  
 
1.  Öppnande av mötet. 
     Presidenten öppnade mötet och önskade alla välkomna till dagen möte 
 
2.  Upprop närvarande         17st,            74  % 
 
3.  Godkännande dagordning. 
     Dagordningen godkändes 
 
4.  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes 
 
5.  Kassarapport. 

 Administrativa kassan 23008:- 
 Aktiv kassa  16313:- 
 Total behållning  39321:- 

 
     
6.  Klubbmästarkassa. 
 
7.  Kommittérapporter. 
 
Medlemskommitè 
Ett förslag inkom på mötet av Rikard Ullberg 
Namn Fadder Synpunkter 
Lars Claurentiusson Rikard ullberg  

Synpunkter skall inkomma innan nästa styrelsemöte 
 
Kärrvekommitté 
Räkningar på alla kärvar är nu utskickade. 
Kärvar som sålts på blocket har ökade markant, kanon bra 



Städdag ute på Elvagården den 20/1 kl. 10:00’ 
 
Humanitetskommité 
Tornumsgården är mycket tacksamma för luciauppträdet på församlingshemmet den 
12/12 
 
Luciakommité 
Lucia med tärnor gjorde 8 stycken framträdanden. 
 
Julgranskommité 
Kolla med Vara kommun om vi möjligtvis kan få ny slinga till granen, dåligt ljus just nu 
granen. 
Bågar och julgran är redan nerplockat på torsdagen. 
Girlanger tas ner den 17/1 kl. 10:00 
 
8.  Inkomna bidragsansökningar. 
-Föräldraföreningen på nästegårdsskolan söker bidrag, återkoppla med med 
information från Jonas som är ordförande. 

-Öttums Hembygdsgård söker ett bidrag. Mötet beslutar att bidraga med ett bidrag på 
2000:-. 

 

9. Inkomna skrivelser 

Vi har fått en inbjudan att deltaga på järpås 50 års  fest. Anmälan tas upp på nästa 
möte. Fundera ut n.ågon bra uppvaktining till klubben. 

Det söks värdfamiljer till lägret sommaren 2018. Det är mellan 15/7-22/7 

10. Rapporter 
 

- Conventionslotteriet Vi har nummer 51 och 52 
 
 
11.Övriga frågor. 
 
Vi fick in ett bidrag från familj tidigare i höst och vi har skickat in och sökt de pengar i 
lions 100-års fond. 
 
Presidentklubba kolla hur vi gör i fortsättningen. Om vi ska beställa in nya klubbor 
eller om vi ska ha en vandringsklubba. 
 
 

Rolf H delar ut nya broschyrer om cancerfonden väst 
 
 
Ha överseende med att nästa korrekta Dagordning kommer att mejlas ut väldigt nära 
månadsmötet denna gång. Kallelse kommer upp i helgen före mötet. 
 
 



 
 
 
Nästa Styrelsemöte:  Onsdagen den 31 Januari 2018 
  Jan-Erik Larm Ängsvägen 18, Jung 
 
Nästa Månadsmöte: Fredagen den 2 Februari 
  Plats: klubblokalen 
 
   
Sekreterare    
Peter Nyqvist                         
 


