
 
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll              
 

Månadsmöte fredagen 11 Januari 2019. Kl: 19,00 
Plats:  Församlingshemmet Kvänum 
 
Mötet startade med att vi fick besök av 2 st. från Majblommekommite för kvänum och 
berättade om deras aktiva arbete. Det finns ett stort engagemang med försäljning av 
majblommor hos eleverna som säljer och de fick in mycket under året och de är 
mycket tacksamma för bidraget från Lions club. Totalt har de kunnat ge bidrag på 
40 000 under 2018. Bidrag de beviljat har varit ett läger, cykel, glasögon och en stor 
del har gått till för att kunna köpa kläder. Års kurs 5 fick åka på studieresa till skara 
där de besökte museet. Mycket kul att få information om detta. 
 
1.  Öppnande av mötet. Presidenten öppnade mötet 
 
2.  Upprop närvarande        13 st,             56 % 
 
3.  Godkännande dagordning. Mötet godkände dagens protokoll 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Mötet godkände föregående protokoll  

 
5.  Kassarapport. 
     Adm. Kassan: 23357:- 
     Akt. Kassan: 46942:- 
     Total behållning: 70299:- 
 
6.  Klubbmästarkassa. 
     Ingående balans för kvällen 2583:- 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Ny medlem, Ingenting inkommit till styrelse, så mötet beslutade att Dan 
Fonnygaard tillfrågar Kaj Hellman att bli medlem 

 Kärvekommité Städning av Elvagården sker den 2 Februari kl. 10:00, och då 
bjuder lions alla som kommer på smörgåstårta.  
Bindaren måste fixas till och det sker någon gång i Mars-April 
Anders Holmqvist kollar upp om försäkring på Traktorn och köper in grenrör så 
att traktorn fungerar som den ska. 

 Luciakommité Alla uppträdanden flöt på väl under december månad, Peter 
fixar ihop en Pärm där vi bevarar årens Lucior med Foto och Namn. 



 Julbåge och jirlang kommité Bågar tas ner söndagen den 13 Januari och 
Jirlanger Tas ner Lördag 19 Januari kl. 10:00 (Obs Ändrad tid) 

 Nomineringskommkiteén Jobbar vidare på att tillfråga om styrelseposter 
inför 2019-2020 

 
8.  Rapporter från Distrikt och Zon samt eventuella aktiviteter och möten. 

 Distriktsmöte i Herrljunga 26 januari 2019- Janne Larm åker på detta 
    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

 Vedums scoutkår beviljas ett bidrag med 3000:-  
 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 

 Catrine Nordström Diabetesavd. Skaraborgssjukhus 8 Mars 2019. Magnus 
Fahlgren kollar om vi kan göra denna aktivitet tillsamman med Lions Järpås. 

 
11. Övriga frågor. 

 Skyltningen av infart till kvänum, Mötet beslutar att lägga ner detta projekt 
 Dan fonnygaard kollar upp hur det verkar om vi kan sätta upp en skylt vid 

boulbanan 
 Nominering till distrikt 101 VG- Vi har inga på förslag 
 Rolf Hällsås informerade om att Cancerfonden väst ser att lions medlemmar 

deltar vid utdelning av forskningsstipendierna 15 Maj i Göteborg 
 
 
12. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 23 Januari 2019 kl. 19:00 
      Plats: Anders Holmqvist 
 
13. Nästa Månadsmöte: Fredagen den 8 Februari 2019 
      Plats: Klubblokalen 
                   .           
Sekreterare 
Peter Nyqvist           
 


