
 

Kvänum 

 
Protokoll Lions Månadsmöte 6 Oktober 2017 

Plats: Jörgensens Elektriska Kvänum 
 

Ett intressant besök på Jörgensens elektriska i kvänum. Vi fick en presentation 
och rundvandring på företaget av Christian Jörgensen Vd på jörgensens 
industrielektriska.  
 Ett stort tack Christian och Elisabeth för att vi fick komma. 
 
Innan mötet påbörjades invigdes vår nya medlem Mats Axelsson av President 
Per Fahlgren och Fadder Dan Foonygaard. Varmt välkommen till Lions club 
Kvänum 

1.Presidenten Per Fahlgren välkomna till mötet. Mötet öppnades.  

2.Upprop närvarande  15 st .  65 %. 

3. Utsänd dagordning 

 godkändes av mötet 

4. Föregående mötesprotokoll, från den 1 september 2017, inga invändningar mot 
protokollet från mötet. 

5. Kassarapport mars 2017: 

Ingen Kassarapport rapporterades, kommer på Novembers Månadsmöte 

6. Klubbkassa: Ingående balans: 2400 

7. Rapporter, kommittérapporter:  

 

 



 

Nya medlemmar förslag:  

Ny Medlem Fadder Anmärkning 

Andreas Eriksson Johan Silfverhjelm Tackat Nej 

Anders Hillgren Rikard Ullberg Fn inget svar från tilltalad 

Kalle Borg Anders Gröndahl Tas bort som förslag 

   

 

Carl Eliasson Önskar bli Vilande Medlem. Tas upp på nästa styrelsemöte 

Kärvakommité: Vi har gjort just nu ca. 1700st kärvar. Vi har nu börjat få in besätllningar. 

Julmarknadskommité: Kontakta Göran Jansson om vad företagen vill ha för annons 

Julgranskommité: Belysningen till granen körs till Caverion för att fixas till så att den funkar igen. Vi 
får ersättning för granen vi hade för förra året från Vara kommun och även för i år. Årets julgran är 
tingad och klar. 

Tipspromenad: God uppslutning och en soligt och fint. 

8. inkomna Rapporter från Zon-Möte och Distriksmötet 

Information från Zon-mötet: Anders Holmqvist 

Ny Lions Logotype är på Gång.  

2018 kommer det en Ny Lions App.  

Lions Dagen den 18 oktober.  

Information om jubileumsfonden Exempel Hjälpa en familj att kunna komma iväg på läger.  

Simavgift på 800 per klubb.  

Värdfamiljer sökes till lions sommar läger 2018 

Information från Distriktsmöte: ingen från cluben närvarade. 

Distriktet beslut att sponsra med T-shirt till Parasportförbundet 1000:-/Per klubb-på mötet beslutar 
att betala in denna summa. 

Meddelande om insamlade medel till lions Cancerfondväst. 

 



8. inkomna skrivelser bidragsansökningar 

Information av Jarl Svantesson om indiske kille Bala. Som söker ett bidrag till Medicinsk 
vårds kostnader. Mötet beslutar att styrelsen tar upp det på nästa styrelsemöte och 
beslutas på nästa månadsmöte. 

De glömda barnen. Insamlingsförslag 500:- per medlem kommer från distriktet. Tas upp på 
nästa styrelsemöte. 

Världens barn insamlingen är inställt. Lions ställer inte upp på insalmlingen. 

- Jordanien Familj: Anders G kontaktar familj och beslutar på vilket månadsmöte som de kan 
vara med och berätta om sin resa. Ansvarig: Anders Gröndahl 

9. Övriga Frågor 

-Hemsidan: är uppdaterad och kommer att uppdateras oftare framöver. 

-Dokumentation: Styrelsen tar fram förslag på hur vi kan bevara dokumentation på bästa vis. 

- Handböcker. 10 stycken beställda och har nu kommit. Per har dem. 

Lions club foldrar är nu uppdaterade. 

Stort tack till Klubbmästarna för god mat och studiebesök.  

 

Nästa styrelsemöte:  Torsdag 19 Oktober  2017,  kl: 19:00 

  Plats: Peter Nyqvist, Villabergsvägen 6, Öttum 

 

Nästa Månadsmöte: Fredagen 3 November 2017  

  Plats. Återkommer i Kallelsen till månadsmötet 

 

President: 
Per Fhlgren 
 

Sekreterare: 
Peter Nyqvist 
 


