
 

 
                                     KVÄNUM                                                                                                  
 
     

Protokoll               
 

Månadsmöte fredagen 4 Maj 2018 Kl: 19,00 
Plats:  Hembygdsstugan i Oltorp 
 
 
Kvällen startade med piltävling där Rolf Hällsås tog hem första platsen, därefter följde 
mötet och vi hade idag även besök att Lillemor Timour med sällskap. Efter mötet 
intogs god mat direkt från grillen. 
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande     18 st,           78 % 
 
3.  Godkännande dagordning. 
     Dagordning Godkändes 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. 
     Föregående Mötesprotokoll gödkändes 

 
5.  Kassarapport. 
     Adm. Kassan: 12564:- 
     Akt. Kassan:   72830:- 
     Total behållning: 85394:- 
 
6.  Klubbmästarkassa. 
     2492:- 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Julkärvar – Havre till årets skörd är tingat. 
 Humanitet – Utflykt till Stig svensson zoo och damm med Boende på 

Tornumsgården den 31/5 kl. 10-12, Frivilliga denna dag: Jarl, Jan, Jan-erik, 
Anders G och Rolf H. 

 Medlem – Ander Hillegren tackade nej till medlemskap i klubben. 
 Julgran, adventsbelysnings, inventering av material av bågar och 

julgransbelysning gjord. Nu återstår bara girlangerna på Sahlins.  
 IT – kolla vidare på Dropbox, tips att gå in på Hidås hemsida och kolla. 
 Tipspromenad – okej  
 Ledord Inbjudan nu utskickad av ansvarige Rikard, vi väntar med spänning 
 Kommitté rutiner 

 
8.  Rapporter från eventuella aktiviteter och möten. 
     Jan-Erik informerade från riksmötet från allingsås 



 På mötet informerade de om att vi ska samla in till främst Cancerfonden väst 
när vi nu har en egen, Barncancerfondens har en ofantliga mängder i sina 
fonder. 

 Till rikslägret i sommar saknas 1 värdfamilj till sommaren 
 En kvinna var där och informerade om Energydrycks negativa effekter 
 Hedersrådets stipendium delades ut till Lova Johansson duktig simmerska i 

parasport. 
 GDPR – Ny Dataskyddsförordning som gäller från slutet av maj gäller endast 

nya medlemmar. 

     
 9.  Inkomna skrivelser. 

 Inbjudan att deltaga i Vara-ruset, för varje deltagare som deltar skänks 25 kr 
till cancerfonden väst 

 Tackbrev har inkommit från Järpås Lions club och Barncancerfonden – sätts 
upp i vårt skyltfönster. 

 Årsstämman Cikab den 14 maj – Jan-Erik går på Mötet 
 Oltorpsdagen 17 Juni ställa ut med ett katastroftält och info om vår förening. 

Ansvariga: Dan och Peter 
 
 

10. Bidragsansökningar 
 Mötet beslutar ett bidrag till Oltorps friluftsförening på 2000:- 
 Mötet beslutar ett bidrag på 6000:- till Jungs friskolas föräldraförening om 

busskostnad till simskolan i Kvänum under sommaren och kravet är att alla 
barn från jung får åka med i bussen. 

 Mötet beslutar ett bidrag till hembygdsförening på  2000 kr 
 Lions hjälpfond – Mötet beslutar att Per Fahlgren skickar in en ansökan på 

nytt. 
 
11. Övriga frågor. 

 Aktivitetsansvarig – Mötet beslutar att ansvarig är klubbens President. 
 Ungdomsledarsstipendie. Mötet beslutar att det blit Jonas Larsson 
 Per delade ut rekryteringsutmärkelse till Dan Fonnygaard 
 Utdelning av medalj för gott spelande i korp bowlingen under våren. En 3 plats 

blev det. 
 6 juni Utdelning av stipendie, Per behöver en ersättare. 
 

 
12. DG Lillemor Thimour har ordet 
      En trevlig liten infostund från lillemor som även delade ut utmärkelser. 2 stycken        
som varit medlemar i 10 år. Dessa är Ander Gröndahl och Torbjörn Lundborg.  
      Per Fahlgren fick för Årets president. 
 
 
13. Mötet avslutas 
 
 
Nästa Styrelsemöte: 24 Maj 2018 Kl. 19:00 



Plats: Per Fahlgren, Nya Vägen 19 
 
Presidentfesten: 9 Juni 2018 
Plats: Inbjudan om plats och tid kommer separat  
 
Sekreterare 
Peter Nyqvist                         
 


