
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 1 september 2017,  
Plats: Klubblokalen 

 
Presidenten Per Fahlgren välkomna till mötet och öppnade det samma.  
 
           Upprop närvarande 14 st .   61 %.  
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 17 juni 2017. Mötet hade inga frågor 
    eller kommentarer på protokollet. 
  

          Kassarapport augusti 2017:   
- Administrativa kassan: 17 213 kr 
- Aktiva kassan: 43 703 kr 
- Total behållning: 69 916 kr 

 
Kvänums Lions-klubb äger en aktiepost i Cikab på 12 000 kr. Eftersök av 
aktiebrevet har f.n. inte givet något resultat, eftersöket fortsätter. Aktieposten 
finns registrerad i SIKAB;s aktiebok.    
 

          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: 1 313 kr. 

 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Medlem Hans Ivarsson har begärt utträde ur Lions Clubb Kvänum vilket beviljades 
av mötet. 
 
Nya medlemmar förslag: 
                  

Ny medlem Fadder Kommentar 

Andreas Eriksson Johan Silfverhjelm Fråga vid nästa möte. 

Kalle Borg Anders Gröndahl Har intresse att bil medlem i Lions 

Anders Hillergren Rikard Ullberg F.n. inget svar från tilltalad.  

Mats Axelsson Dan Fonnygaard Fråga vid nästa möte 

Inga synpunkter eller kommentarer har inkommit till styrelsen angående förslag till 
nya medlemmar. 
 
Bidragsansökningar, inga ansökningar har inkommit till klubben. 
 
Kärvakommitté, 4 400 st neker skördades den 15 augusti 2017. Flertal uppsatt 
stukor rasade, vilket fick sättas upp på nytt, för att senare sättas upp på stakar för att 
påskynda torkningen av havren.  

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


Inför nästa års havreskörd skall en utbildning genomföras hur havrestukor skall 
sättas upp för att få bästa torkresultat. 
Priser för Julkärvar inför kommande försäljningssäsong ligger kvar på förra 
säsongens priser mellan 17-25 kr. Slutligt beslut tas vid oktobermötet. 
Plastpåsar inköpta till årets tillverkning. 
 
Zonmöte, 4 september 2017 plats Vedum. Per Fahlgren och Anders Holmqvist. 
deltager.  

 
Distriktsmöte 9 september 2017, plats Vara, Eventuellt deltager Anders Holmqvist. 
 
Zon-ordförande uppmanar klubbarna att söka pengar ur fonden för 100-års 
insamlingen. Förslag till sökalternativ efterfrågades. Ett förslag som framkom vid 
mötet var att stötta barn med speciella behov. Frågan tas med till Zonmötet 
 
Midnattsloppet Kvänum 30 juni 2017, deltog 8 st Lions-medlemmar från 
Kvänumsklubben. En trevlig och uppskattad aktivitet. Deltagarna som deltog i loppet 
bar gula T-tröjor med Lions-emblem. För varje Lions-medlem som deltog i loppet 
skänkte klubben 500 kr per deltagare till barncancerfonden, totalt 4 000 kr. Mötet 
beslutade att deltaga i kommande midnattslopp, men då endast för Kvänums 
medlemmar. Kostnad för T-tröjor,125 kr per styck, tas ur aktivitetskassan. 
 
Avrapportering bidragsansökningar:  
Jordanienresan, Lina Hussan är vidtalad för att rapportera om resan. Avtala om ett 
lämpligt datum för avrapporteringen. 
Ansvar: Anders Gröndahl.  
 
Överskottet från Julmarknad och Lucia skall skänkas till Barncancerfonden. 
 
Verksamhetsberättelser skall finnas tillgänglig vid oktobermötet 2017. 
 
Kommittéer för verksamhetsåret 2017-2018. 
Julmarknad: Göran Jansson, Rikard Ullberg, Jan-Erik Larm. 
Lucia: Rolf Friberg, Johan Silfverhjelm, Peter Nyqvist.. 
Kärvar: Anders Holmqvist, Rolf Friberg, Ronny Velander. 
Humanitet: Carl Eliasson, Rolf Hällsås. 
Medlem: Rikard Ullberg, Per Fahlgren, Jan-Erik Larm. 
Julgran, adventsbelysning: Magnus Fahlgren, Dan Fonnygaard, Jarl Svantesson, 
Ingemar Löfstrand, Göran Sahlberg. 
Klubbkontakter, pressansvarig: Rolf Hällsås. 
Data-IT: Dan Fonnygaard, Peter Nyqvist. 
Tipspromenad Oltorp: Anders Gröndahl   
 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017-2018. 1 100 kr som skall var klubben 

tillhanda senast sista oktober 2017. 
Bankgiro: 220-0574. 
Bankkonto: 8289-1 24753051-2. 
 
Skylta upp infarten från Junghållet med företaget som stödjer Lions verksamhet. 
En tilltänkt placering av skylten som har tagits upp vid tidigare möten var på en 



uthusvägg i anslutning till infarten till Kvänum. Avtalstext till ett avtal om placering på 
uthusväggen tas fram av Christer Larsson. Torbjörn Lundborg kontaktar Christer 
angående avtalstexten. Ansvar: Dan Fonnygaard. 
 
Hantering av protokoll, protokoll sparas i 3 månader på hemsidan, därefter sparas 
de ner på en separat hårddisk. Utred frågan om hur dokument, bilder övrigt material 
skall hanteras och sparas för framtiden. Ansvar: Dan Fonnygaard, Peter Nyqvist. 
 
Klubbens hemsida skall ses över, vilka dokument och bilder skall sparas för 
framtiden. Hemsidan bör uppdateras med aktuell information och bilder. Frågan tas 
upp vid kommande möten. 
 
Lumber & Karle har ett mötesrum som står till Lions förfogande om klubben så 
önskar. Mötet ansåg att hyreskostnaden 400 kr vid varje mötestillfälle för högt.    
 
Lions skyltfönster uppdateras med aktuell information från Lions verksamhet. Bl.a. 
visa klubbens inkomster-utgifter. Presentera årets ungdomsledarpristagare Emil 
Karlsson ENV.  
 
Lions Handbok, beställ 10 st av 2:a VDG. Ansvar: Per Fahlgern.  
 
Uppdaterat medlemsregister sändes ut till medlemmarna. Ansvar: Sekreterare. 
 
 
Foldrar över Lions verksamhet skall uppdateras. Ansvar: Rolf Hällsås. 
 
Styrelsemöten förlägges 2 veckor innan månadsmötena för att säkerställa att 
kallelse och dagordning kommer ut i rimlig tid till medlemmarna. 
 
 
Nästa styrelsemöte torsdag 21 september 2017 kl: 19 00 
Plats: Göran Jansson Korsgatan 14, KVÄNUM  
 
Klubbmästare månadsmötet 6 oktober 2017:  
Dan Fonnygarrd    Mobiltelefon:070-2778544 
Ingemar Löfstrand Mobiltelefon:073-0913615 
Sven Månsson      Telefon: 0512-92683. 
 
Plats meddelas senare 
  

 
 

Vid protokollet: Jan-Erik Larm 

  
   
 

  
 

 
 



  
.  
      . 


