
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 4 november 2016. 
Plats: Lions klubblokal,         

 
 

Presidenten Rikard Ullberg öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna 
välkomna. 

 
           Upprop närvarande 15 st .   75 % 
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 7 oktober 2016, godkändes av mötet.  
 

          Kassarapport oktober  2016: 
- Administrativa kassan: 14 675 kr 
- Aktiva kassan: 21 576 kr 
- Total behållning: 36 251 kr. 

          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: 6 904 kr. 

 
         Utmärkelse: 

- Magnus Fahlgren tilldelades Chevronmärket för 15 års medlemskap i 
klubben. 

 
         Årsredovisning: 

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2015-2016 visade på ett underskott av 
kr: -24 235. Godkändes av mötet. 

 
        Verksamhetsberättelse: 

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016 föredrogs av Göran 
Jansson (snabb upprättat vid mötet). Godkändes av mötet. 

 
       Revisionsberättelse:  

- Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015-2016 föredrogs av revisor 
Ingemar Löfstrand och visade på ett plusresultat av kr: 48 343. Godkändes 
av mötet. 

 
       Ansvarsfrihet: 

- Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016. 
 
 
Kommittérapporter 
Nya medlemmar förslag: 
 
   

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


Ny medlem Fadder Kommentar 
Inge Brax  Tackat nej 

Håkan Gren Göran Jansson Inget svar 

Hans Andersson Göran Jansson Ej vidtalad 

Peter Johansson Göran Sahlberg Ej vidtalad ? 

Hans Ivarsson Göran Jansson Intresserad 

Stefan Nord Göran Jansson Inget svar 

Carl Eliasson Johan Silfverhjelm Intresserad 

Ronny Welander  Fråga vid nästa styrelsemöte 

 
Policy:  

- Klubben bör/skall upprätta policy/lathund för hur nya medlemmar skall tas 
om hand och anslutas in i klubbverksamheten. Mötet beslutade att 
styrelsens skall ta fram riktlinjerna för Lions Kvänums intagnings policy. 

 
Zonaktivitet: 

- Zon-möte 16 november 2016 kl:19 00 i Nossebro på restaurant Liljedahl. 
Leif Njord medverkar och redovisar sin verksamhet för att stötta Syriens 
barn. Kostnad för att delta i zon-mötet 180 kr per person vilket klubben 
betalar. 
 

Bidragsansökningar som behandlades av mötet: 
- Malin Brännehed som går 3:e året på optikerutbildningen vid Karolinska 

Institutet skall delta i en volontärresa till Guatemala våren 2017. Mötet 
beviljade Malins ansökan med 2 000 kr.  
 

- Vinterskogslägret för funktionshindrade barn på Flämslätt 2017 vecka 7 
beviljades av mötet med 4 000 kr. 

 
- Inköp av 3-hjulig cykel till Christina Karlssons. Cykel anpassad för en 10-

åring. Mötet beviljade ett belopp på inköp av cykel på 4 000 kr. Anders 
Gröndahl handlägger ärendet.  

           
Övriga frågor: 

- ”Skylta upp” infarten till Kvänum från Junghållet som visar företag i Kvänum 
som stödjer Lions verksamhet. Ett förslag till placering av skylten finns 
utanför Kvänumskök lokaler. Kontakta företaget, Niklas Efraimsson, om en 
eventuell placering på företagets mark. Ansvar: Magnus Fahlgren. 
 

- Kärvabindning, f.n. har 3 500 st kärvar tillverkats. F.n. finns ca. 4 000 st 
kärvar på order. Försäljning av kärvar visar f.n. på något mindre antal 
jämfört mot fjolårets antal. Tillverkningsstället, loftet på Älvagården skall 
utrustas med nya brandsläckare 2 st, och en brandfilt. Ansvar: Anders 
Holmkvist, Rolf Friberg. Magnus Fahlgren undersöker möjligheten att 
införskaffa materialet via Räddningskåren Lidköping. 

 
- Julmarknad 3 december, tag fram arbetslista för julmarknadsdagen för 

Lions-medlemmarna. Ansvar: Göran Jansson. 



- Uppsättning av julgran och ljusbågar i Kvänums samhälle fredag 25 
november. Ansvar: Dan Funnygaard, Magnus Fahlgren. 
 

- Uppmontering av julgirlanger i Kvänums samhälle, skall klubben utföra 
arbetet med monteringen av girlanger? Arbetet underlättas detta året då 
”snabbfäste” har monterats på girlangerna. Ansvar Göran Jansson. 

 
- Traktor till tomtevagnen ordning ställs och putsas upp, arbetet utförs lördag 

den 19 november kl: 09 00. Anders Holmqvist upprättar åtgärdsplan för 
arbetet. Ingemar Löfstrand, Christer Larsson, Rolf Hällsås, Anders 
Gröndahl utför arbetet. 

 
- 7 st kandidater till årets Kvänums Lucia har anmält sig. Lucian skall 

genomföra 7 st framträdande varav 5 st är betalda framträdande. Ansvar: 
Rolf Friberg. 

 
- Fredsaffischtävlingen, frågan kvarstår till nästa möte. 

 
- Anslag/information i Kvänums Lions skyltfönster om de glömda barnen. 

 
- Mötet beslutade om att dela ut julkärvar till de personer som uppträder på 

scenen vid julmarknaden den 3 december 2016. 
 
      Bidrag: 

- Mötet beslutade att eventuellt överskott vid årets julmarknad skall gå till 
barncancerfonden.   

 
      Tävling: 

- Lions klubbmästerskap i bowling skall anordnas i mars 2017. Ansvariga: 
Magnus Fahlgren, Per Fahlgren. 
Ps: Vårt bowlinglag, Lions ligger nästan i topp i vår liga!!??  

 

       Tipspromenad: 
- Stort tack till ansvariga för Lions tipspromenad i Oltorp som inbringad ett 

överskott på drygt 800 kr. 
 

       Kvällens klubbmästare: 
- Stort tack till kvällens klubbmästare Torbjörn och Christer för den mycket 

goda pumpasoppan och äpplepajen. 
 
       Nästa styrelsemöte: torsdag 1 december 2016 kl: 19 00. Plats hos Göran 
       Jansson  
               

       Nästa månadsmöte: söndag 11 december 2016. Återkommer med plats och 
       tid. 
 
President: 
Rikard Ullberg 
 
Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         



 
 
  


