
 
KVÄNUM 

 
Dagordning 

 
Presidentfest 9 juni 2018 kl. 18:00 
Plats: Puben Sabla Dart i Tråvad 

Årets Presidentfest avhölls i Tråvad. Mötet hölls utomhus i strålande väder på 
Ranaverkens uteplats. Sedvanliga festligheter följde där utmärkt värdskap av familjen 
Fahlgren erhölls samt god mat och dryck avnjöts.  
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande      13   st,         60     % 
 
3.  Godkännande dagordning. Dagordning godkändes 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes 

 
5.  Kassarapport. 
Adm.  12564: - 
Akt.  56830: - 
Totalt. 69394: - 
 
6.  Klubbmästarkassa. 3853: - 
 
7.  Kommittérapporter. 

Anders Gröndahl lät meddela att ca 200 glasögon hade skickats in. 
Humanitets kommittén berättade fängslande om utflykten till Älgens Zoo 
med boende på Tornums gården.  

8.  Rapporter  
 Zonmöte Rapport om svårigheter att finna valbara personer till ZO. 
 Riksmöte- information från Jan-Erik Larm 
 Jan-Erik och Gunbritt Larm representerade klubben vid årets Riksmöte. 

Målande och uttömmande med trevliga anekdoter skildrades mötet. 
    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

 Överlämnande av bidrag till Jungs föräldraförening för buss till simskola i  
Kvänum . Detta sker den 14 juni av Jan-Erik Larm 

 DHB Väst söker ett bidrag. Mötet beslöt att bidra med 2000: - 
 Överlämnande av bidrag till Lekterapin i Lidköping. Detta sker i augusti av 

Pehr Fahlgren. 
 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 
Inget att rapportera 



 
11. Övriga frågor. 

 Oltorpsdagen den 17 Juni. Dan, Peter, Anders H och Mats representerar 
klubben med katastroftält samt lotterier. 

 Tipspromenaden i september. Enkom som påminnelse till ansvarig, som 
säkert har koll på datum. 

 Vid midnattsloppet i Oltorp den 29 Juni bidrar klubben med 500:- per/person 
som deltager till cancerfonden väst. Anmälan gör var och en. Rolf F har lovat 
att se till proviant och energidryck(ansvarig Rikard) finns tillgänglig för årets 
deltagare. 

 Bowling turnering. Förslag presenterades att klubbmästerskapet skall utformas 
så att goda resultat skall premieras med skänkta pengar till Lions Cancerfond 
Väst. 

 Årets Ungdsomsledarstipendie. Rolf Friberg och Magnus Fahlgren 
representerade klubben förtjänstfullt på Nationaldagen. 
 

12. Ajournerande av mötet. Mötet återupptas och utensilier överlämnas från Pehr 
Fahlgren till Jan-Erik Larm vilken direkt lade ut kursen för klubben det följande året. 
Ett stort tack till Pehr Fahlgren för året som gått och ett stort lycka till önskas 
klubbens nye President Jan-Erik Larm. 
 
13. Mötet avslutas 
                   .           
President    Tillsatt att protokollera 
Per Fahlgren    Vice president Rikard Ullberg                         
 


