
                                  
 

KVÄNUM 
 

Protokoll 
 

Oktobers Månadsmöte 12/10-2018 kl. 19:00 
Plats: klubblokalen  

 
1.  Öppnande av mötet. Presidenten hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
2.  Upprop närvarande      16 st,              72 % 
 
3.  Godkännande dagordning. Mötet godkände Dagordning 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Mötet godkände föregående mötesprotokoll 

 
5.  Kassarapport. Kassören redovisade kassarapport, mötet godkände 
kassarapport,  
Ingemar Löfstrand läste upp revisionen för 2017-2018 
 
6.  Klubbmästarkassa. Ingående Balans 773:- 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Medlemsrapport Carl Eliasson Begär urträde ur klubben pga flytt mötet 
godkände urträde. 

 Lucia God uppsluttning i vårt Luciatåg hela 9 st intresserade vilket vi tycker är 
kul att intresse för det finns. 

 Julgran, Vi behöver få ett svar hur det blir om kommunen tar över det 
 

8.  Rapporter från Presidenten 
 Zon-Möte 23 okotber i Vedum Peter och Janne L åker 
  

9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 
 Bidragsansökan till BFFF, Innebandylag för tjejer i Afrika, Rikard Ullberg          

Informerar och Mötet beslutar att skänka 5000:- till denna förening 
 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 

 Anders Gröndahl framför ett tack till det bidrag vi skänkte för 
Majsmjölsprojektet i Uganda, Genom Peter Artman, våra pengar gick till 
Kläder, Lakan och tvål istället.  

 
 
 



11. Övriga frågor. 
 Medlemsavgift Betalas in snarast till BG: 220-0574 summa 1100 
 Julfest 8 December klubbmästarna planerar 
 Reklam skylten vid infarten till Kvänum vi behöver få info av Christer 

Larsson om hur det går med det. 
 Mötet Beslutar att avsätta 5000:- till att investera till en ny Bindare Anders 

H ansvarar för detta, Sedan kollar Mats A om han kan få tag på lampor till 
traktorn som vi har till Lucia. 

 Rolf ska kolla upp några bindar dukar som vi eventuellt kan få skänkt till 
oss. 

 Föreningen har köpt in 2 stycken lotteribodar av Lions i Lindome, perfekt 
till julmarknaden. 

 Ordningskrav, Fixa in skethuspapper, toaborste mm till klubblokalens 
skethus. Ansvarig: Göran Jansson 

 Fixa upp Brandgrejerna till Elvagården. 
 Dem som har Nycklar till klubblokalen är Rolf F, Göran J, Presidenden och 

klubbmästakassan 
 För midnattsloppet skänks 4000:- till Cancerfonden väst 

 
Som avslut innan Mötets slut uppvaktades Torbjörn Lundborg som nu fyllda jämnt 
       
 
12. Nästa styrelsemöte: 24 oktober-2018 kl. 19:00 
      Plats: Klubblokalen 
 
13. Nästa Månadsmöte: 9 November- 2018 kl:19:00 
      Plats: ? 
 
 President    Sekreterare 
Jan-Erik Larm   Peter Nyqvist                         
 


