
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 17 juni 2017, 
kombinerat med presidentfest. 

Plats: Öttums bygdegård 
Kvällen startade med samling för mötesdeltagarna på Lumber & Karles 
parkeringsplats i Kvänum. En viss spänning och förväntan rådde bland 
deltagarna vad som skulle hända. Efter en stund dyker taxi 7 upp, traktor och 
släp, vilken mötesdeltagarna fick äntra upp på. Ekipaget framfördes med 
bravur av Christer Larsson. Målet för kvällen var oklart, men färdriktningen var 
emot Töreboda. Efter några kilometer stoppades ekipaget av en cyklande polis, 
vilken genomförde nykterhetskontroll av föraren som han klarade med viss 
tvekan. Polisen var tveksam till att låta färden gå vidare när lasten bestod av 
persontransport med, ca. 20 mer eller mindre nyktra personer, men efter att 
”lasten” bestod av ”svinfulla” personer klassades transporten som en 
djurtransport. Färden fortsatte sedan under poliseskort mot målet ÖTTUMS 
BYGDEGÅRD. Där tog kvällens klubbmästare emot med Presidenten i spetsen, 
han hälsade välkommen och bjöd på välkomstdrink vilken smakade förträffligt 
efter den ”vådliga” färden med polis inblandad. 
Kvällen startade med en tipspromenad där deltagarna formerades i löst 
sammansatta grupper. Frågorna var mycket kluriga men uppskattade. 
Efter målgång i tipspromenaden delades mötesdelatagna upp i damer och 
herrar, där damerna 
samlades i en skönt uppdukad trädgårdshörna, där man fick skriva lite om sig 
själva och där övriga fick gissa vem som skrivet vad. Herrarna hölls sitt 
traditionella månadsmöte i bygdegården. 
 
Presidenten Rikard Ullberg välkomna till mötet och öppnade det samma.  
 
           Upprop närvarande 14 st .   61 %.  
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet, kompletterades med någon övrig 
           fråga. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 5 maj 2017, inga invändningar fanns 
mot  
    protokollet från mötet. 
  

          Kassarapport maj 2017:   
- Administrativa kassan: 17 502 kr 
- Aktiva kassan: 81 489 kr 
- Total behållning: 98 991 kr 

 
Kvänums Lions-klubb äger en aktiepost i Cikab på 12 000 kr. Eftersök av 
aktiebrevet har f.n. inte givet något resultat, eftersöket fortsätter.    
 

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


          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: 3 869 kr. 

 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Nya medlemmar förslag: 
                  

Ny medlem Fadder Kommentar 

Andreas Eriksson Johan Silfverhjelm  

Kalle Borg Anders Gröndahl Önskar närvara vid ett månadsmöte 

Anders Hillergren Rikard Ullberg  

Mats Axelsson Dan Fonnygaard  

 
 
Beviljade bidragsansökningar: 

 
- Nästegårdsskolan Kvänum beviljades 5000 kr till en ersättningsaktivitet 

(För lägerdagar som ej genomfördes). Ersättningsaktiviteten blir cirkus Knaster 
& Klas. 
 

- Resa till Jordanien Lina Hussan, för att besöka familj och släktingar. 
Mötet beviljade 5000 kr förutsatt att resan genomföres. Klubben infodrar 
kopia på flygbiljetter, och en personlig redovisning när resan har 
genomförts, och med div. foton tagna vid besöket. Ansvar: Anders 
Gröndahl. 
 

Mötet avslog följande bidragsansökningar: 
- Malins Karlsson bidrag till en resa med familjen till Stockholm. Ansvar: 

Per Fahlgren  
 
Nytillkomna bidragsansökningar: 

- Inga bidragsansökningar har inkommit 
 

Zonaktivitet: 
          -    Midnattsloppet. Presidenten, Rikard Ullberg har bjudit in övriga Lions-
klubbar deltaga i loppet som går av stapeln 30   juni 2017. (Sista anmälningsdag 25 juni) 
               Lions Kvänum står för förplägnaden under och efter loppet, genom KIF;s 
försorg. (Köpes av KIF) 
           
Övriga frågor: 
          -    Humanitet. Lions var med och ordnade en utflykt för boende på 
Tornumsgården. Utflykten gick till ”Älgens Gård” där ett flertal djur fanns att beskåda. 
               Under utflykten serverades kaffe och kaka. Utflykten var uppskattad av 
deltagarna. 
 

- Skylta upp infarten till Kvänum från Junghållet med företag som stödjer 
Lions verksamhet. Den planerade platsen där en tänkt skylt skulle placeras, 
utanför Kvänums Kök. Företaget avvisar förslaget på den tilltänkta platsen. 
Förslag på alternativ platser fanns vid mötet. Dan Fonnygaard kontaktar 
alternativ markägare om att få placera en skylt. Arbetsgruppen Anders 



Holmqvist, Rikard Ullberg och Janne Larm arbetar vidare med förslaget, 
men för tillfället vilar projektet till höstens aktiviteter. 

 
          -    Emil Karlsson ENV, tilldelades priset för årets ungdomsledare i samband 
med nationaldagsfirande vid Lumber & Karle. Kort notis fanns införd i 
               dagstidningen om utdelningen. 

 
- Hantering av klubbens dokument var/hur de skall sparas/förvaras, ev. 

uppdaterad hemsida. Ärendet tas upp vid kommande möten. 
 
-    Ny mottagare av klubbens postförsändelser, Jarl Svantesson. Ansvar: 
Janne Larm 
 
-    Ett antal gula kuvert skänkes till klubben genom Per Fahlgren. 
 
President förklarade mötet för avslutat och bjöd in till middag 
tillsammans med damer vilken serverades via serveringsvagn som fanns 
uppställd på gården framför bygdegårdens entré. Det serverades 
hamburgare, pommes stripes och sallad. Välsmakande!  
Välsmakande drycker serverades till maten av varierande sort och antal, 
och avslutades med en mycket god dessert. Till kaffet serverades kaka 
som fördelades via en katapultanordning!!  
 
Kvällen avslutades med att avgående president Rikard Ullberg 
överlämnade ordförandeskapet till pågående president Per Fahlgren 
tillsammans med Lions-regalierna.  
Innan gästerna vände hemåt i sommarkvällen, delade Rikard Ullberg ut 
en ros till samtliga närvarande damer. 
 
Efter sommaruppehållet kommer en ny styrelse att ta vid rodret för Lions 
Kvänum. 
 
Återkommer med kallelser och information. 
 
 
Vid protokollet: Jan-Erik Larm 
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