
  
  

KVÄNUM  

  

      

 Protokoll                

  

Presidentfest: 15 juni 2019, Kl. 17:00  

Plats: Klubblokalen / Lumber & Karle 

  

1. Presidenten välkomnar så väl medlemmar som våra respektive i en skål i 

vår klubblokal innan damerna gå iväg till Lumber & Karle för information 

från och om Hospice Gabriel, Vi (herrana) anslöt efter vårat månadsmöte.  

  

2. Upprop närvarande 12  st, 57   %  

  

3. Dagordning blev godkänd. Övriga frågor, R Hellsås och P Nyqvist 

  

4. Lika så föregående mötesprotokoll.  

  

5. Kassarapport:  

ADM.KASSA: Kassören Anders Holmqvist redovisade följande från 

Administrativa Kassa 5136: - sam aktiva kassa 59957: - vilket ger 65093:- 

vid dagens datum. 

  

6. Klubbmästarkassa.  
Ingående Balans 3922: - vid dagens datum och tid. 

  

7. Kommittérapporter. Beskrivning på kommittéer måste komma in. 

• Kärvar. Slutspurt på Elvagården, dag kommer sedan.  

• Julmarknad. den 30 november  

• Lucia och knutsdans. Inget att rapportera 

• Humanitet. Aktivitet hos ”älgen” blir troligen i augusti. 

• Juldekorationer Inget att rapportera  

• Medlem Inget att rapportera 

• IT. Inget att rapportera 

• Ledord. Måtte det gå väl… 

  

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



• Riksmöte Peter gav en kort presentation från Riksmötet i Västerås. 

Temat denna gång var VATTEN och De glömda barnen i Turkiet… 

Den 8 Oktober är det Lions Dagen vilket man gärna ser att vi 

uppmärksammar… 
     

9. Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

Inget att rapportera.  

  

10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar.  

Janne och Peter Har varit och lämnat över Bidrag till Hospice Gabriel. 

      Vilket de va jätte glada för. 
  

  

11. Övriga frågor  

• Anders G, säljer Lotter under Presidentfesten där intäkterna går till De glömde 

barnen i Turkiet (Lions dubbla upp lotteriintäkterna.) Lotterna gav 3100kr + 

3100kr från Lions = 6200…Priserna ar skänkta av Anders G och var verkligen 

fina. Bra jobbat Anders G.  

• Redovisning av hur många strikar vi gjorde under Bowlingen blev ju 45 st så vi 

skänker därför 4500kr till Lions Cancerfond väst.  

• Rolf H. lämnar över Rune Bjellhelm´s Melvin Jons Fellow till klubben. 

• Peter N undra om Midnattsloppet. Det blir inget i år. 

• Oltorps Fridluftförening får 2000kr 

• Priset för presidentfästen va ju 250 kr, Klubben står för 100 kr per/pers, vilket 

då ger lite mindre i klubbkassan nämligen 1722 kr. Vi tackar klubben för 

detta. 

• Presidenten auktionerade ut mötet och återupptog den på hotellet för 

överlämnande av presidentskapet. 
  

12. Nästa Styrelsemöte: Datum kommer senare  

      Plats: Peter Nyqvist   
  

  

13. Nästa Månadsmöte: Info kommer senare  

      Plats:   

  

  
                   .

            

President      Sekreterare  

Jan-Erik Larm       Peter Nyqvist                          

  


