
 

Kvänum 

 

Protokoll Lions månadsmöte 5 maj 2017 

Plats: Smedjan Banevalla, Västra Gerum 

 
Ett intressant besök hos Göran och Margareta Sahlberg på Banevalla där vi 

fick komma och deras intressanta projekt med Laxtrapp för fiskar och 

kraftverk. Ett helt otroligt bra arbete ni lagt ner. Även en härlig 

tipspromenadrunda i naturen med kluriga frågor. 

 Ett stort tack för att vi fick komma. 

 

Innan mötet påbörjades invigdes vår nya medlem Carl Eliasson, av Jarl 

Svantesson samt President Rikard Ullberg (fadder Johan Silfverhjelm var ej på 

plats). Som bonusgäster hade vi även påhälsning av Lions medlemmar Lars 

och Lennart från Brålanda.  

1.Presidenten Rikard Ullberg välkomna till mötet. Mötet öppnades.  

2.Upprop närvarande 18 st . 87 %. 

3. Utsänd dagordning godkändes av mötet 

4. Föregående mötesprotokoll, från den 3 mars 2017, inga invändningar mot protokollet 

från mötet. 

5. Kassarapport mars 2017:  

-Administrativa kassan: 17 502:- 

 - Aktiva kassan: 97 789:- 

 - Total behållning. 115 291 

Aktiepost: Aktiebrev saknas. Leta vidare i vårat arkiv. Ansvarig: Rolf Hällsås 

6. Klubbkassa: Ingående balans: 4930:- 



7. Rapporter, kommittérapporter:  

Nya medlemmar förslag:  

Ny Medlem Fadder Anmärkning 

Andreas Eriksson  Johan Silfverhjelm  

Anders Hillgren Rikard Ullberg  

Per-Olof Ström Anders Gröndahl Tackat Nej 

Kalle Borg Anders Gröndahl Önskar närvara vid ett möte 
 

8. inkomna skrivelser bidragsansökningar 

- Malins bidrag till en resa med familjen till Stockholm. Eftersök mer information i 

bidragsärendet. Behandlas vid juni-mötet. Ansvar: Per Fahlgren  

- Kvänums Hembygdsförening: beviljades bidrag med 2000kr 

-Christina Karlsson för deltagande Fureboda familjeläger: Beviljas bidrag 1500kr 

- Resa Jordanien för att besöka familj och släktingar: ta reda på mer information som rese 

och kostnadsförslag till nästa Månadsmöte, Ansvarig: Anders Gröndahl 

- Extra bidrag: tar med det till nästa Styrelsemöte 

9. Övriga Frågor 

- ”Skylta upp” infarten till Jung-hålet: Anders Holmqvist har fått in det på tomt karta mailar 

nu vidare det till Magnus Fahlgren. 

- Årets Ledare: 

Emil Karlsson Ungdomsstipendiat Ledare i Edsvära Norra Vånga fotbollsclub. Rolf Friberg 

fixar Checken 

-Nationaldagen: Ny tid för i år, kl. 11:00 firande vid Lumber och Karle, fanbärare för Lions är 

Magnus Fahlgren. 

-Zon-aktivitet: Midnattsloppet, Rickard Ullberg Skickar ut en inbjudan till alla Lions Clubar i 

vårt distrikt så fort ett informationsblad om loppet kommit ut. Mat bjuder vi på till de övriga 

Lions Clubar som kommer, det köper vi av KIF (Kvänums Idrottsförening). Anders Gröndahl 

bokar Hembygdsstugan i Oltorp 30 juni. Alla i klubben köper varsin T-shirt med Lions club 

tryck på för ca: 120:-. 

-Vara-ruset: vi har bjudits in att deltaga i Vara-ruset i Ryda den 17 maj. Vid deltagande i 

detta lopp anmäler sig var och en sig själv.  



-Jubileumsinsamling 5000kr per klubb och år för barn och ungdomar med särskilda behov: 

vi beslutade bidrag 5000 kr 

-Nästegårdskolan: Beviljas 5000 kr. Skolan redovisar förslag och kostnader för 

ersättningsaktivitet innan bidrag utbetalas. 

- Aktivitet Äldreboendet: 1 juni kl. 9:45 Anordnas en utflykt för de äldre på Tornumsgården 

till dammen vid Öttumsleden. Ansvarig: Göran Sahlberg 

-Oltorps Friluftsförening:  Beslut ett bidrag med 2000 kr. 

-Tipspromenad i höst: beslut, Ansvarig: Anders Gröndahl 

-Hantering av Klubbens Dokument: Beslut att IT- ansvariga kollar vad som finns. Kollar även 

upp för eventuell kostnader för ny hemsida. Tas upp på September mötet. 

- Adress ändring för besöks adress. Beslut Ansvarig: Janne Larm 

- Prisutdelning: Några i Bowling laget för Lions fick en bronsmedalj. Stort grattis 

- Hälsning: Ett stort tack från Christina Karlsson för en ny cykel. Hela familjen har nu varit ute 

på cykel turer. 

- Handböcker. Beställas in 8 stycken 

- Styrelse: Ändring för mandat: 

Peter Nyqvist Sekreterare 2 år 

Anders Holmqvist Kassör 1 år 

Uppdatering av medlemslista: Ansvarig Janne Larm 

-  Presidentfesten: Planeras till den 17 juni, Plats och tidpunkt kommer ut med en specifik 

inbjudan. 

Nästa styrelsemöte:  Torsdag 8 juni 2017,  kl: 19:00 

  Plats: korsgatan 14 Kvänum. Göran Jansson 

 

President: 

Rikard Ullberg 

 

Sekreterare: 

Peter Nyqvist 


