
                         KVÄNUM                                                                                                  
 
     

Protokoll               
 

Månadsmöte fredagen 3 November 2017 Kl. 18:00 
Plats: Åkerstedts Kvänum 
 
Ett mycket intressant studiebesök på Åkerstedt, Fick en intressant och 
bra rundvandring av Tommy Åkerstedt. Fick se olika 
tillverkningsstationer till sina industri fläktar som de tillverkar. 
Därefter hålls mötet i konferenslokalen på ovanvåning på Åkerstedt. 
 
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande    15  st,      65 % 
 
3.  Godkännande dagordning. 
     Mötet godkänner Dagordningen 
 
4.  Föregående mötesprotokoll 
     Föregående Protokoll Godkändes 

 
5.  Kassarapport. 

 Administrativa kassan 14 638:- 
 Aktiv kassa  19 925:- 
 Total behållning  34 563:- 
 Swish Mötet Beslutar att vi skall skaffa Swish. Ett lättare sätt för betalning inför 

ett kontantlöst samhälle. 
 
6.- Revisionsberättelsen Lästes upp och godkändes 
    -Verksamhetsberättelse Godkändes 
    -Ansvarsfrihet 2016-2017 Mötet godkände Ansvarsfrihet till styrelsen 
     
7.  Klubbmästarkassa.  1740:- 
 
8.  Kommittérapporter.   
 
Ny medlem Fadder Anmärkning 
Anders Hillgren Rikard Ullberg Inget inkommit 

 
- Carl Eliasson Ansöker om bli ansluten medlem Mötet godkänner Ansökan 

 
Kärrvekommité Tillverkningen av kärvar rullar på likaså försäljningen.  
 



Luciakommité  7 stycken är med i lucia följet i år. Övningarna rullar på. Och 
de stående bokningar av Lucia är bokat just nu.   
 
Julgranskommité Per har frågat kommunen om de står för kostnaderna för 
material av ljusslingan till julgranen. Jarl kollar igenonom så att alla bågarna funkar till 
uppsättning den 24 November då granen sätts upp. 
Girlanguppsättning, Beslut att om vi inte fortsätter att sätta upp Girlangerna 
kommande år behöver beslut fattas under Januarimötet. 
 
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 
 

 Indiske killen Bala. Som söker ett bidrag till Medicinsk vårds kostnader. Mötet 
beslutar ett bidrag på 5000:- 
 

 Lekterapin barnavdelningen i lidköping söker ett bidrag till ett playstation (ca4500:-) 
Mötet beslutar att skänka för kostnaden för ett Playstation 
 

 Ett bidrag har inkommit från Natascha och Kernobyldrabbade. Mötet beslutar att 
inte skänka något 

 
 De glömda barnen Mötet beslutar att inte skänka något 

 
- Förslag att söka ur Lions 100-års jubileumsfond 

 
- Söka till familjen som fick bidrag till resa till liseberg. Per kollar upp med 

Socialnämnden 
 

10. Rapporter 
 

- Conventionslotteriet Mötet beslutar att köpa 2 stycken lotter 
 
 
Övriga frågor. 
 
-Dator och Extern hårddisk: Vi har fått skänkt en Dator och hårddisk till klubben. Vi tackar så 
jättemycket för detta Dan Fonnygaard 
 
-Dokumentation Styrlsen kollar vidare på detta 
 
-Klubbkontakt vårmöte med Järpås Rolf Hällsås tar kontakt med dem i Järpås. 
 

-Uppvaktning vid jämnt fyllda år 
- Vid varje styrelsemöte önskas en av klubbmästarna för kommande månadsmöte att vara 
med på mötet 
 
Medlemsavgift betalas in snarast 1100:- 
Bankgironr: 220-0574 
Kontonr: 8289-1 24 753 051-2 



 Om Man blir medlem Andra Halvan av Lions året, förslag att klubben betalar 
 Glasögon insamlingen, Anders G skickar iväg dem. 

 
 
Nästa Styrelsemöte:  Onsdag 29 November 2017 kl. 19:00 

Anders Holmqvist Korsgatan 23, Kvänum 
 
 

Julfest December 9 December 2017 
  Styrelsen återkommer med en inbjudan senare 
 

Stort tack till klubbmästarna för mycket god mat och Dryck. 
 
 
                   .           
President    Sekreterare 
Per Fahlgren    Peter Nyqvist 


