
 
 

KVÄNUM 
 

Protokoll 
 
Månadsmöte: Fredag 2 oktober 2020, Kl. 19:00 
Plats:               Swegonhallen Kvänum. 
 
 

 1  Past President Peter Nyqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Dan Fonnygaard förärades en medalj för medlemsvärvning. 

     Rolf Hällsås valdes till sekreterare för mötet. 
 
2.  Upprop närvarande 15 st. 75 % 
 
3.  Dagordningen godkändes med tillägg för punkterna under övriga frågor. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll från 12 sept. 2020 godkändes. 

 
5.  Kassarapport per 2020-09-30:    Adm. 11.490:- kr.   Akt. 59.549:- kr. 
      
     Utestående fordran: Reese Handelsträdgård, Enköping  8.975:- kr. 
      
     Kassören påminner om betalning av medl.avg. 1.300 kr senast 2020-10-31 
     BG 220-0574 eller Swish 1231470913. 
 
6.  Klubbmästarkassa. Behållningen är idag 2.665:- kr.  
      
7.  Verksamhetsberättelsen för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30 upplästes och    
     godkändes. Mailas till medlemmarna. 
      
8.  Årsredovisningen presenterades av kassören och godkändes. 
    
9.  Revisionsberättelsen bordlägges till nästa möte. 

 
10. Frågan om ansvarsfrihet bordlägges till nästa möte. 
 
11. Kommittérapporter: 
      Kärvar: Tillverkningen påbörjades den 28 oktober. 
      Order på kärvar börjar komma in. 
      Priserna är oförändrade,          d.v.s Blocketorder 22 kr/st.  
      Antal: 1 - 100 st.       22 kr/st       101 - 250 st.       19 kr/st 
            251 - 500 st.       18 kr/st       501 och däröver 17 kr/st 
      Överblivna kärvar från föregående år c:a 1500 st. ska säljas ut. 



 
      Vid Tipspromenaden i Oltorp den 13 sept. deltog 59 vuxna och 11 barn. 
      Överskottet blev 1.993 kr. 
 
      Julmarknaden ska beslutas den 8 okt. om den ska bli av i år p.g.a. coronan. 
      Vi avvaktar till dess med beslut hur vi gör med lucian. 
      Inget annonsblad kommer att tryckas i år. 
 
       Medlemmar:  De tillfrågade Jens Carlsson och Claes Gunnar Lundgren 
       avvaktar tillsvidare. 
 
       IT. Ny Hemsida är på gång. (Kaj) 
 
12. Inga bidragsansökningar har inkommit. 
 
13. Inga inkommande skrivelser har inkommit. 
 
14. Rapporter.Torbjörn återkommer med rapport från Distriktsmötet den 26 sept. 
 
15. Övriga frågor: 
       a) Blocket-annons på julkärvar läggs ut. (Rolf) 
       b) Infobladet uppdateras och kopieras i 50 ex. (Per F) 
       c) Sammandrag av aktivitétskassan för 2019-07-01 – 2020-06-30 mailas till 
           medlemmarna och anslås i vårt skyltfönster. (Rolf) 
       d) Bevaka inbetalning från Reese Handelsträdgård. (Anders H.) 
       e) Vår lotteribod kan hyras ut för 200 kr. Vi är med och sätter upp och tar ner. 
       f ) Medlemslistan uppdateras och mailas ut till medlemmarna. (Peter N.) 
       g) Datum för mötesdagar ändras. Ny lista mailas ut till medlemmarna (Torbjörn) 
       h) Lionsdagen den 8 oktober. Lionsflaggan hissas. (Peter N.) 
       i ) Lions Julfest blir lördag den 5 december. 
       j ) Kallelser, protokoll och kassarapporter mailas i fortsättningen.  
       
16. Nästa styrelsemöte: torsdag den 22 okt. kl. 19.00 hos Dan F. 
      Även klubbmästare bör deltaga på styrelsemöten. 
 
17. Nästa månadsmöte: fredag den 6 november kl. 19.00. 
      Plats meddelas i kallelsen. 
 
18. Mötet avslutades. 
 
      Past President   T.f. Sekreterare 
      Peter Nyqvist   Rolf Hällsås                      
 

Efter mötet bjöds det på en delikat 2 rätters måltid komponerad av klubbmästarna Kaj och Dan! 

 


