
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 3 mars 2017. 
Plats: Lumber & Karle Kvänum. 

 
Kvällen hade en tidigare start på vår sammankomst än som brukligt är för våra 
möten. Sammankomsten startade med bowlingspel och det tillsammans med 
konsumtion av en och annan öl. TREVLIGT 
Efter avslutat bowlingspel intogs en mycket välsmakande buffé tillsammans 
med en god dryck. 
Efter att maten intagits med stor aptit förflyttad sig mötesdeltagarna till ett 
konferensrum.  
 

 
Presidenten för kvällen Göran Jansson välkomna till mötet och öppnade 
det samma.  

 
           Upprop närvarande 14 st .   64 %. (6 avanmälningar, 2 sjukdomsfall) 
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet, kompletterades med någon övrig 
           fråga. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 3 februari 2017 hade inte nått fram till  
          samtliga medlemmar. Ett utskick av förra månadens protokollet görs  
          tillsammans med dagens protokoll och tas upp om godkännande vid  
          kommande månadsmöte den 3 april 2017. (I Järpås).  

 
          Kassarapport februari  2017: 

- Administrativa kassan: 18 300 kr 
- Aktiva kassan: 118 647 kr 
- Total behållning.136 947 

 
Kvänums Lions-klubb äger en aktiepost i Cikab på 12 000 kr. Var / vem har 
aktiebrevet? Rolf Hällsås försöker reda ut var brevet finns. 
 

          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: 6 780 kr 

       
          Kvällens bowlingspel: 

- Kostnaden för kvällens bowlingspe tas ur klubbmästarkassan,1 350 kr.  
      
 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Nya medlemmar förslag: 
 

http://www.lionsclubs.org/EN/content/images/lionlogo_2c.tif


                  

Ny medlem Fadder Kommentar 

Andreas Eriksson Johan Silfverhjelm ? 

Carl Eliasson Johan Silfverhjelm Avvakta. 

Per-Olof Ström Anders Gröndahl  Vill tänka på förfrågan 

Kalle Borg Anders Gröndahl Önskar närvara vid ett månadsmöte 

Anders Hallgren Per Fahlgren  

 
 
Inkomna skrivelser bidragsansökningar: 
Kvarstående bidragsansökningar: 

- Christinas bidrag till en 3-hjulig cykel. Anders Gröndahl arbetar vidare med 
uppdraget. 

- Malins bidrag till en resa med familjen till Stockholm. Eftersök mer 
information i bidragsärendet. Ansvar: Per Fahlgren. 

Nytillkomna bidragsansökningar: 
- Bidrag till inköp av majsmjöl till behövande i Afrikanska länder.  
- Bidrag till en studerande flicka i Indien Momall. Båda bidragsansökningarna 

behandlas av styrelsen vid möte den 30 mars 2017.  
Beviljade bidragsansökningar vid mötet:  

- 50 kr per elev för 3:e klassare vid Kvänums skola till en studieresa till 
Ekhagens forntidsby. 

- 20 000 kr till organisationen Majblomman. 
 

Zonaktivitet: 
- Zon-möte i Järpås 8 mars 2017, 4 medlemmar från Lions Kvänum är 

anmälda till mötet. Till mötet tas frågan med om att utmana övriga Lions-
klubbar att deltaga i Midnattsloppet som går av stapeln i Kvänum vecka 26. 
(Veckan efter midsommar) Undersök om att inköpa gula T-tröjor till deltagare i 
loppet. 

- Lions Riksmöte hålls i Upplands Väsby utan av representation från 
Kvänums Lions. 

-  
Styrelsen för år 2017-2018. 
         Beslut om styrelsens sammansättning för 2017-2018 är enligt följande . 

- President: Per Fahlgren 
- Sekreterare: Peter Nyqvist 
- Kassör: Anders Holmqvist 
- Vice President: Janne Larm 
- Past President Rikard Ullberg 
- Tail Twistwr: Göran Jansson. 

 
        En frågeställning till kommande möte: 

- Hur utses/väljs medlemsordförande? 
 
Humanitet: 

- Skall Lions ordna någon aktivitet på Tornumsgården? Ansvar: Göran 
Sahlberg 
 

Övriga frågor:” 



- Skylta upp infarten till Kvänum från Junghållet som visar företag i Kvänum 
som stödjer Lions verksamhet. Ett förslag till placering finns på 
grönområdet utanför Kvänum Kök. Rita in förslaget på tomtritning. Ansvar: 
Anders Holmqvist 
 

- Glasögoninsamling för 2017. Kvänums Lion kommer att deltaga projektet. 
En låsbar box kommer att placeras ut hos Sahlins i Kvänum vecka 10 för 
att samla in glasögon i. Ansvar: Anders Gröndahl.     

 
- Förslag till årets ledare: Vid mötet togs följande namnförslag upp till årets 

ledare. 
 

 Jens Berntsson JK10. 

 Emil Karlsson ENV. Ronny Velander informerar sig i förslaget. 

 Ungdomsgympa. Tillfråga Sandra om förslaget. Ansvar: Magnus 
Fahlgren 

 
- Brandsläckare för installation i lokalen för kärv tillverkningen och i 

klubblokal, finns hemtagna. Tills vidare placera dessa i klubblokalen. 
Ansvarig Magnus Fahlgren. 
 

- Låset till klubblokalen har bytts ut, och klubben har fått 5 st nycklar till sitt 
förfogande. Upprätta en nyckellista för att hålla kontroll över vem som 
förfogar över nycklarna. Ansvar: Janne Larm. 
. 

- Div. foton, cd-skiva och märken överlämnades av Anders Holmqvist till 
presidenten för kvällen för att förvara dessa i klubblokalen 

- . 
Resultat av kvällens bowlings tävling presenterades av Klubbmästare Per 
Fahlgren: 
          1.a plats: Peter Nyqvist 440 poäng.”Bra spelat”! 
          2:a plats: Per Fahlgren 435 Poäng ”Hack i häl” 
          3:e plats Ronny Velander 424 poäng. ”Nära”  
Det fanns flera goda resultat som presterades, bl.a. av Ingemar Löfstrand. 
 
  
       Kvällens klubbmästare: 

- Kvällens klubbmästare Per och Magnus Fahlgren hade ordnat ett trevligt 
månadsmöte på Lumber & Karle med bowlingsspel och Lumer & Karles 
suveränt goda mat! Stort Tack!! 

 
       Nästa styrelsemöte: Torsdag den 30 mars 2017 kl: 19 00. Plats hos Per 
                                          Fahlgren  
               

       Nästa månadsmöte: Måndag 3 april 2017. 
      OBS! OBS! Plats för mötet: Hos Järpås Lions. Björkhaga, Anna 
      Nordensköldsgatan.  

      Nytt: Man måste anmäla sig till mötet genom  

      klubbmästarna!! 



. 
Klubbmästare den 3 april 2017: 
Dan Fonnygaard  mobiltelefon:070-2778544 
Ander Holmqvist mobiltelefon:0703-192669 
 
 
President för kvällen:   
Göran Jansson 
 
Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         
 
 
  


