
 
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll 
               

Månadsmöte: 3 Maj 2019. Kl: 18,00 
Plats:  Lumber & Karle 
 
Kvällen började med en Lions club kvänums interna Bowling-VM Och 
sedan Spelade några tappra herrar schuffelboard. Bowlingen Vanns i år 
av Lars Claurentzius som fick ta över Bowling-käglan i år.  
Mötet beslutade även att för varje strike som gjordes skänks 100 kr till 
Lions Cancerfond väst. 
 

1. Öppnande av mötet. President Janne Larm hälsade alla välkomna till mötet 
och öppnade kvällens möte. 

 
2. Upprop Närvarande: 15 St,  71% 
 
3. Godkännande dagordning. Mötet Godkänner dagordningen  

 
4. Föregående mötesprotokoll. Möte godkände Föregående protokoll och kan 

lägga dessa i handlingarna 
 
5. Kassarapport. Kassören Anders Holmqvist redovisade följande från 

Administrativa Kassa 5839:- sam aktiva kassa 91873:- vilket ger 97712:- vid 
dagens datum. 
 

6. Klubbmästarkassan. Ingående Balans 3922:- vid dagens datum 
 

7. Kommittérapporter. 
 Kärvar: Bindaren är fixad, dock bara lite fix på den, sedan är den upprustad 

och klar för en ny säsongsarbete. Att tänka på efter avslutad skörd är att fixa 
till bindaren och rengöras. 
Dan skänker ett räknevärk till bindaren 
Jarl skänker ett Hiss nät 
Anders G har fixat till alla Näten 

 Julmarknad och Lucia: Mötet beslutar att köpa in ett nytt Batteri till Traktorn 
 Humanitet: Inget nytt att informera 
 Juldekorationer: Inget nytt att informera 



 Medlem: Inga nya medlemmar på förslag 
 IT: Dan och Peter får i uppdrag att kolla på kostnader mm till en ny hemsida  
 Ledord: Döm ingen efter utseendet för så otroligt bra är jag inte 

 
8. Rapporter från Zon och Distriktsmöte 

Peter och Dan informerade från det historiska Distriktsmötet i Varberg där 
sammanslagning mellan 101VG och 101 SV som nu blir 101V. 101V Startar 
året 9 Juli. 
Dem framförde mycket på mötet att vi skall synas på nätet mer som (Facebook, 
Mylion mm)  
Info om ny Hemsida för 101V klar till 1 Juli. 
Extra Distriktsmöte 14/9 I herrljunga där även en kickoff, mer info kommer 

 
9. Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

Mötet beslutar att ge 2000:- i bidrag till Hembygdsföreningen Kvänum 
Mötet beslutar att ge ett bidrag till Föräldraföreningen i Jung på 5000:- till att 
vara med och bidra till busstransport för Jungs alla barn att delta i 
simskoleundervisning. 

 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 

Vedums scoutkår kommer gärna ut i senare tillfälle och berättar om 
återuppbyggnaden av scoutstuga. 
Sebastian Häregård kan kanske komma i höst och berätta 

 
11. Övriga frågor. 
 Ungdomsledarstipendiat Mötet beslutar att inte dela ut något i år 
 Anders G fixar med ett lotteri med dragning på Presidentfesten 

 
12. Nästa Styrelsemöte. Onsdagen den 22 Maj 2019 kl. 19:00 

Plats: Jan-Erik Larm, Jung 
 

13. Presidentfesten: Personlig inbjudan kommer.  
 
Ett stort Tack till klubbmästarna som ordnat med bowling spel och inte minst mycket 
god mat som kocken på Lumber & Karle Har tillagat.  
  
Sekreterare    
Peter Nyqvist                         
 


