
                                     KVÄNUM                                                                                                  
 
     

Protokoll               
 

Septembers Månadsmöte: 29/9-2018 
Plats:  Hubbes Garage i Jung (även kallad skrevet) 
 

När alla var på plats bjöds det på en liten välkomstdrink därefter intogs 
möte och våra damer åkte iväg i veteranbilar till Jungs friskola för ett 
besök. Därefter informerade ägarna om sin verksamhet med veteranbils 
träffar. Sedan avnjöts en fantastisk 3 rätters middag. Kvällen fortsatte 
med frågesport och ett hejdundrande lotteri med fina priser, där intäkter 
skänks till Diabetesfonden. 
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande     13 st,            56 % 
 
3.  Godkännande dagordning. 
     Dagordningen godkändes 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. 
     Föregående protokoll godkändes 

 
5.  Kassarapport. 
     Kassarapporter för Juni, Juli och Augusti redovisades och godkändes 
     Årsrapport redovisades 
 
6.  Klubbmästarkassa. 
     1853:- 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Kommitérna godkändes ska läggas till nomineringskommité och 
Ledordskommité 

 Kärvabindning drar igång 8/10 Anders Holmqvist skickar ut arbetslista 
 Mötet beslutar att dem gånger vi uppkommer till 500 kärvar på en kväll får  
     gruppen 1 snaps på nästa månadsmöte. (så ligg i nu kära Bröder) 
 Julmarknadkommité Nästa möte för detta är 3 November kl. 18:00/ vi 

ansvarar för att få in några av annonserna från företag i julmarknadstidningen. 
 

8.  Rapporter från Diverse möten  
     Inget fanns på mötet att rapportera 
    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 
     Inget inkommit vid mötet 
 
 



10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 
 

 Bidraget till Jungs föräldraförening, Janne Larm berättade att det hade deltagit 
18 barn som varit med vid simskolan från Jung, så detta föll väl ut.  

 Lekterapin i Lidköping, Per Fahlgren har varit och överlämnat spel till 
lekterapin i Lidköping. 

 En Anhörig till Sebastian Häregård (som vi skänkte ett bidrag till i våras för 
hans framgångar i simning) vill komma och berätta mer om detta.  

 
 
11. Övriga frågor. 

 Medlemsavgiften ska betalas in snarast till bg: 220-0574 1100:- 
 Janne Larm kolllar upp med Per Fahlgren angående julgran och bågar om 

kommunen tar på sig detta ansvar framöver. 
 Fortsatt arbete i de olika kommitéerna 
 Inventarieförteckning genomgång Kolla igen om vad vi har i klubblokal och 

hemma om man förvarar det. Sedan en efterlysning av en grön Elefant någon 
som kan veta var denna är? Inventeringsansvarig: Görna Jansson 

 Uppskattningspresent till Jung beviljades till 1000:- 
 Beslut fattades att fortsatt mötesdagar blir Fredagar 
 Höjimg av kärvar, Mötet beslutar att inte höja priset på Kärvar 
 Infoblad tas med på nästa månadsmöte 
 Världens barn insamling, har kommit ett svar på riksmötet att inte samla in till 

detta. 
 
12. Närsta styrelsemöte 
      Datum: 24/10-2018 kl. 19:00 
      Plats: Klubblokalen 
 
13. Nästa Månadsmöte 
      Datum: 12/10-2018 kl. 19:00 
      Plats: Klubblokalen 
 
Klubbmästare för mötet är: Torbjörn Lundborg  
                                            Ronny Velander 
 
                   .           
Sekreterare 
Peter Nyqvist 


