
                                  
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll       
 

November Månadsmöte: 9 November 2018 kl:19:00 
Plats: Kvänums Brandstation 

 
1.  Öppnande av mötet. President Jan-Erik Larm hälsade deltagande bröder 
välkomna samt öppnade novembers månadsmöte. 
 
2.  Upprop närvarande     13    st,          59    % 
 
3.  Godkännande dagordning. Mötet godkände dagordningen. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll för oktober godkändes. 

 
5.  Kassarapport. Kassör Anders Holmqvist redovisade följande från administrativ 
kassa 15.557:- samt aktiv kassa 36.212:- vilket ger klubben 51.769:- i förfogande per 
dags datum. 
 
6.  Klubbmästarkassa. Ingående balans presenterades till 1473: - 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Grankommitté: Vara kommun tar över ansvaret för uppsättning av julgranen i 
år samt framgent. Klubben åtar sig att i år sätta upp ljusbågar samt girlanger i 
de centrala delarna av Kvänum. Sekreterare Peter Nyqvist har ställt en direkt 
förfrågan till berörda personer om arbetsfördelning. 

 Anders H, Hämtar Lotteribodarna med hjälp av Mats A. 
 Julmarknadskommité: Göran Jansson fixar arbetslista för julmarknaden 

vilken han snarast efter framställande mailar ut. 
 President Jan-Erik Larm  har kontaktat gällande försäkringsfrågan för 

julmarknad och kortege Lars-Ove German samt Göran Sahlberg.  
 Luciakommité: Luciageneral Rolf Friberg lät meddela att bokningar för Lucia 

strömmar in och i år behövs förutom Johan Silfverhjelm ytterligare tre 
chaufförer till körningar. Meddela Generalen om intresse finns och för att få 
praktisk information. 

 Kärvekommité: Anders Holmqvist lät meddela att 5472 st. kärvar är 
tillverkade till dags datum och ca 5150 st. äro sålda. Måndagen den 12 
november knyter och lastar måndagsgruppen. Inget binderi på tisdag den 13:e 
november. Måndag den 19:e är det paus för måndagsgruppen. Tisdagen den 
20 november kommer Nya Lidköpingstidningen på besök för ett reportage. 



Tisdagsgruppen uppmanades att bära Lions jacka eller overall samt vara i 
presentabelt skick. 

 Humanitetskommité: Ansvarig Rolf Hällsås lät meddela att Lions kan 
förvänta sig en förfrågan från Kvänums gården att vara behjälpliga vid 
Luciaframträdandet i Kvänums Församlingshem tisdagen den 10 december. 
Rolf behöver ha 5-6 st. behjälpliga karlar till detta, meddela direkt till Rolf 
Hällsås ifall Ni har möjlighet. 

 
President Jan-Erik Larm ajournerade mötet. 

Ronny Welander och Magnus Fahlgren som är deltidsbrandmän visade 
deltagande bröder runt på brandstationen. En pedagogisk genomgång 
av hur en defibrillator appliceras och används genomfördes. Ett stor tack 
till dessa herrar för en intressant stund. 
 

President Jan-Erik Larm återupptog mötet. 
 
8.  Rapporter från Distrikt och Zon samt eventuella aktiviteter och möten. 

 President Jan-Erik Larm rapporterade med sedvanlig inlevelse från senaste 
Zon-mötet den 23 oktober i Vedum. Bl.a. gällande att respektive deltagande 
klubb fick redovisa för sin verksamhet, ex mötesdagar, vart bidrag ges etc. 

    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

  Bidragsansökan gällande Tandläkarbesök biföll mötet styrelsens förslag på 
avslag. 

 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. Inget att rapportera. 
 
 
11. Övriga frågor. 

 En extra insamling avslogs av mötet gällande Världens Barn. 
  Styrelsen förslag gällande hur överskottet från Julmarknad, 

Luciaframträdanden samt Knutsdans skall gå till Hospice Gabriel, Lidköping 
bifölls av mötet. 

 Conventiumlotter beslutades att inköpas 2 st. Till priset av 500:- st. 
 En nyinkommen bidragsansökan togs upp och bifölls utav mötet gällande 

Vinterskogslägret på Flämslätt till förmån till barn med varierade 
funktionsnedsättningar. Ansökan kom ifrån Scouterna och mötet anslog 250: - 
kr per medlem dvs. 5500: - . 

 Frågan gällande om Lions Club Kvänum skulle bidra till Vedums Scoutkårs 
återuppbyggnad av klubbstuga togs upp. Director Rikard Ullberg skulle 
sondera med Vedums Scoutkår. I så fall är de välkomna med en ansökan.  

 Intäkterna vid lotteriet som såldes vid höstträffen beslutades att skänkas till 
Barndiabetesavdelningen på Skaraborgs sjukhus Lidköping. President Jan-
Erik Larm överlämnar totalt 4000: - till berörd personal.                                                                                                        

 
12. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 22 November 2018 kl.19:00 
      Plats: Ängsvägen 18 Jung hos President Jan-Erik Larm 
 
13. Nästa Månadsmöte: Julfest den 8 December 2018 
      Plats: En separat inbjudan kommer från klubbmästare för Julfesten. 



 
Efter avslutat mötet såg klubbmästare Ingemar Löfstrand och Rolf Friberg till att reta 
deltagande bröders gommar med kulinariska läckerheter i form av svenska råvaror 
av högsta klass.  
 
 
                   .           
President        Sekreterare                                                                                    
     
Jan-Erik Larm                                        Tillfälligt protokollerandes Rikard Ullberg                        
    
 
 


