
 
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll               
 

Månadsmöte fredagen den 8 Mars 2019. Kl: 19,00 
Plats:  Församlingshemmet 
 
Kvällens månadsmöte tillsammans med Järpås klubben började med att 
Cathrine Nordström och Helena Andersson från Barn-diabetes 
avdelningen Lidköpings sjukhus kom och pratade om sin verksamhet 
och skillnaderna på diabetes typ 1 och 2. Det var mycket givande att 
lyssna på. Lions i världen har just nu ett stort fokus på 
Diabetesforskningen.  
Kvällen fortsatte med Möte respektive klubbar och efteråt avnjöts det 
thaimat och tillhörande god dryck. 
För kvällen hade vi inbjudna gästen Jerker som är Vaktmästare i 
Församlingshemmet och tackades med en liten gåva. 
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande         19st,              90% 
 
3.  Godkännande dagordning. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. 

 
5.  Kassarapport.  

 Adm. Kassan 12 248:- 
 Akt. Kassan 111 400 
 Totalt            123 648  

 
6.  Klubbmästarkassa. Kassan för dagen 3305 
 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Kärvar Vi har sålt kärvar för ett netto på 108000:-  
 Julmarknad 
 Lucia Den totala intäkten för Lucia och Julmarknad blev 18000:- 
 Humanitet- Inget att rapportera 



 Juldekorationer Per har räknad alla aktuella Lyktstolpar, kommer bli mellan 
60-100 nya juldekorer i kvänum.  
Vi har idag 20 st. bågar som vi får göra vad vi vill med enligt 
Intresseföreningen 

 Knutsdans- Inget att rapportera 
 Medlem-Inga nya medlemmar på förslag 
 Nominering- Klart på förra årsmötet 
 IT Kalender på Hemsidan är nu uppdaterad 
 Ledord- Det ska krökas menas Järnet är kallt 

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

 Inga möten att rapportera om 
    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

 Bidragsansökan för Moa Eriksson att kunna delta i ett scoutläger i USA har 
beviljats ett bidrag på 8000:- 

 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 

 Vi har några avrapporteringar i höst som kan vara aktuella 
 Simmaren Sebastian Häregård 
 Moa Eriksson 

 
11. Övriga frågor. 

 Bowlingtävling inom Lions kommer att gå av stapeln på Majmötet i år 
 Skylten vid Boulebanan- Mötet beslutar att lägga ner detta projekt 
 Vi har hand om tipspromenaden i Oltorp 22 september, Går även att hitta alla 

tipspromenader på vår hemsida 
 
Innan Mötet avslutades uppvaktade Presidenten en medlem med förtjänst märke för 
många års medlemskap 
Göran Sahlberg medlem i 35 år 
 
 
12. Nästa Styrelsemöte: Torsdagen den 21 Mars 2019 
      Plats: Per Fahlgren 
 
 
13. Nästa Månadsmöte: Fredagen den 5 April kl. 19:00 
      Plats: Meddelas i kallelsen till nästa månadsmöte 
                   .           
Sekreterare 
Peter Nyqvist                         
 

 


