
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll  
 Månadsmöte 13 september 2019. 

Plats: Klubblokalen        
 

 
1. Presidenten Peter Nykvist öppnade mötet och hälsade medlemmarna 

välkomna. Till mötets sekreterare utsågs Rolf Hällsås. 
 
2. Upprop närvarande   16 st . 76 % 

 
3. Dagordningen godkändes. 

 
4. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 
5. Kassarapporter enligt följande godkändes: 

 Juni:       Adm. kassan 3657 kr,  Akt. kassan 57957 kr 
 Juli:        Adm. kassan - 528 kr,  Akt. kassan 51625 kr 
 Augusti: Adm. kassan -5463 kr, Akt. kassan 49854 kr 

 
6. Klubbmästarkassan: 1339 kr  

 
7. Kommittérapporter:  

Kärvar: 6600 neker skördades den 14/8, varav 910 st. till Allan i Larv. 
Återstår 5700 neker att fördela mellan Kvänum och Järpås. 
Plastpåsar är inköpta för c:a 19000 kr. 

 Plastband c:a 50 rullar hämtas av Ronny på Björnol. 
 Kärvabindningen påbörjas vecka 41. Anders H skickar ut kärvalistan. 
 Kärvapriserna beslutades oförändrade även i år, vilket innebär: 
 1-100 st.     19:- kr/st. 
 101-250 st. 18:- kr/st. 
 251-500 st. 17:- kr/st. 
 Blocket:      22:- kr/st. 
 Våran självbindare behöver repareras inför nästa säsong. 
 Nya läderremmar anskaffas till de nya dukarna. 
 Översyn, reparartion alt. inköp av nya hissnät. 
 
Julmarknad: 30 november. Kommittémöte den 2 okt. kl. 18.30. 
Kommittén består av Jan-Erik Larm, Göran Jansson o. Jan Knutsson. 
Våra befintliga armaturer sätts upp av kommunen. 
Jirlangerna sätter vi upp själva. 
 
Lucia blir det förhoppningsvis även i år om Johan får fram kandidater. 
Knutsdans försöker vi få till i januari 2020. 
 
 



Medlemsavgiften beslutades höjas till 1300 kr med reservation för ev. 
extra utdebitering om så erfordras. Vi ska också se över vilka kostnader 
vi i framtiden kan ta från aktiva kassan för att täcka kostnader i samband 
med deltagande vid zon-, distrikts- och riksmöten. 
 
 
Vi har ett antal Lionsjackor och overaller i lager som vi ska försöka sälja 
till medlemmar som saknar dessa. Intäkterna härifrån går till 
klubbmästarkassan. 
 
Ledord för dagen: ”En framgångsrik president i Lions är den som kan 
delegera bort allt ansvar, vända all kritik mot andra och ta åt sig all ära 
själv.” 
 
Försäljningsbodarna behöver målas. 
 
Tipspromenad: Lions har tipspromenaden i Oltorp söndag den 22 sept. 
Anders Gröndahl och Lars Claurienzius ordnad detta. 

 
                Kommittélista och Klubbmästarlista läggs ut på hemsidan samt skickas           
                med e-mail. 
                Detta gäller även dagordningar, protokoll och kassarapporter. 
                En kommittébeskrivning ska göras av resp. kommittéansvarig. 
 

8. Rapporter från zonen och distriktet. 
Extra distriktsmöte: Ingen deltagare från Kvänum. 

 En enkät om resekostnader i samband med Riksmötet kommer att skickas      
 ut och besvaras av var och en. 
  
 De stora insamlingsmålen för detta verksamhetsår är: 
 De glömda barnen. 
 Water means Life. 
 Kampanj 100. 
 

9. Inga bidragsansökningar eller skrivelser har inkommit. 
 

10. Ingen avrapportering från beviljade bidragsansökningar förelåg. 
 

11. Övriga frågor:  
- Anders Gröndahl sätter in 3100 kr från lotteriet på L&K. 
- Kassören betalar in 6200 kr till aktivitéten De glömda Barnen.           
- Stipendiekommitté utsågs och där ingår Per Fahlgren o. Rickard Ullberg. 
- Försäkringen ses över av Jarl Svantesson och ev justeringar meddelas     
   till Dina. 
- Lionsdagen den 8 oktober: Ronny W hissar Lionsflaggan. 
- Skyltfönstret: Aktivitétssammandraget för föregående år anslås. 
- Lions infofolder justeras trycks i 50 ex av Per Fahlgren och medtages till  
   nästa månadsmöte. 

 
12. Nästa styrelsemöte torsdag den 26 sept. 19.00 hos Anders Holmqvist. 



13. Nästa månadsmöte fredag den 4 okt. 
Plats meddelas i kallelse. 

 Jan Knutsson o. Anders Gröndahl är klubbmästare. 
 

Presidenten avslutade mötet och framförde ett tack till deltagarna för visat intresse, 
och ett stort tack till kvällens klubbmästare Göran Jansson och Rikard Ullberg för 
en utsökt meny! 
 
President 
Peter Nykvist. 
 
Mötessekreterare: 
Rolf Hällsås 
                         
 
 
  


