
 

 

Protokoll Zonmöte 1 verksamhetsåret 2019-2020 

Dag: måndag den 9 sept 2019 

Tid: kl. 18.30 

Plats: Hotel Scandic Skogshöjd, Södertälje 

Gäster: distriktsguvernör Gunnar Rydin 

 
 

1. Mötet öppnas. 

ZO Mats förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare. 

Till ordförande valdes Göran Hammarlund, sekreterare Mats Gernandt, att justera protokollet 

Ingemar Andersson. 

3. Upprop och presentation. 

Deltog i mötet gjorde: 

LC Eskilstuna Fristaden: Leif Jilsmo LP, Kay Norrman PZO, Birgitta Norrman LK, Maria Norrman; 

LC Gnesta: Sune Engström LP; LC  

Oxelösund Ingemar Urborn LP, Sten Bjelmrot LS; LC Strängnäs: Kenneth Lilja LP;  

LC Södertälje S:ta Ragnhild: Ingemar Andersson LP, Anna-Maria Bernstein VGRO;  

LC Trosa: Mats Gernandt ZO, Göran Hammarlund VZO; Gunnar Rydin DG. 

LC Katrineholm/Oppunda meddelat sent återbud pga sjukdom.  

Klubbrapporter han lämnats av samtliga närvarande klubbar och Torshälla, tidigare utsända i 

protokoll eller separat. 

4. Godkännande av dagordning. 

Under övrigt lades punkterna, reseutjämningsförslag och distriktsval till. I övrigt godkändes 

dagordningen. 

5. Minnesanteckningar från presidentmöte 190902. 

Datum för mötet ändrades till 2/9 2019. 

6. Information om zonernas ökade roll 

ZO Mats redogjorde för zonernas ökade betydelse och ZOs utökade roll. Zonmötena benämns, 

Distriktguvernörens Rådgivande Kommitté. Ökad betoning görs på vikten av att klubbarna deltar i 

dessa möten. Funktionen beskrivs i MDs stadgar och arbetsordning, se bifogade paragrafer 31 



 

och 32. 

Mötena kommer att vara informerande, diskuterande, utbildande och stödjande.  

Frågor med ekonomisk konsekvens hänskjuts till klubbarna för beslut. Zonmötena har endast 

samordnande mandat.  

7. Information från distriktsråds- och guvernörsrådsmöten. 

Under punkten vidtog en diskussion om utmaningar för framtiden. DG framförde vikten av att 

hitta tillbaka till Lions grundsjäl och att se möjligheter istället för problem. 

Det förelåg en samsyn om behovet av att stärka medlemmarnas kunskap om Lions. Lions har en 

spretig fasad med många mål och aktiviteter vilket gör budskapet svårt att framföra. Vi har dock 5 

fokusområden, Syn, Svält, Miljö, Diabetes och Ungdom, utöver katastrofhjälp. Gunnar framförde 

uppfattningen att det var i kampen mot diabetes vi har minst konkurrens från andra 

organisationer och lättast kan synas.  

Vid senaste guvernörsrådsmötet deltog Lions internationelle president, Jung-Yul Choi. Han 

betonade vikten av New Voices i Lions, dvs ökat fokus på mångfald i klubbarna. Han tyckte 

vidare att minskat fokus skulle läggas på ålderns betydelse för medlemskap. 

Han tryckte på betydelsen av LCIF och Kampanj 100. Denna kampanj har till syfte att skapa 

resurser för att satsa på våra 5 fokusområden. 

Vad gäller föryngring framfördes möjligheten av att skapa en associerad klubb, dvs en klubb i 

klubben utan egen styrelse, med betalande medlemmar, som kan skapas för ett tillfälligt projekt. 

Det finns även en möjlighet att bilda en specialklubb, för att driva bara en specifik fråga. Denna 

befrias från åtagande i andra frågor inom Lions. 

Betonades att miljöfrågan är viktig för yngre. 

Anna-Maria Bernstein, 1:e vice GRO, meddelade att guvernörsrådet har besvär med att förankra 

beslut lokalt. 

8. Zonmöten under kommande verksamhetsår; datum, mötesplatser och program.  

Bilagt finns kalender över mötesdatum, plats och program. Där finns även noterat vilka 

representanter från klubbarna, som är önskvärda att delta. 

9. Klubbmötesbesök av ZO. 

Bilagt finner ni kalender med förslag till datum för klubbesök. Klubbarna kommer att kontaktas för 

att bekräfta datumen. 

10. Ungdomsläger 21/22. 

På förfrågan från distriktsledningen har en arbetsgrupp från vår zon ställt sig till förfogande för att 

vid behov anordna ett ungdomsläger sommaren 2022. Gruppen ordnade ett mycket uppskattat 

läger på Stensunds folkhögskola utanför Trosa för två år sedan och kan tänka sig att göra det 



 

igen. 

Då det innebär ett åtagande för alla klubbar i distriktet, med tyngdpunkt på oss närliggande 

behöver frågan förankras i klubbarna. En kostnad för klubbarna på 3000:- kommer att utdebiteras 

från distriktskassören. 

11. Kandidater till VZO för verksamhetsåret 2020/2021.  

För att motverka tendensen till att samma frågor rullas år efter år utan att vi kommer framåt 

behöver vi ha en långsiktig succession på ZO-platsen. Den är nu säkrad för de närmaste tre 

åren, men det är önskvärt att klubbarna kan nominera en kandidat som kan bli inkluderad i 

arbetet, med diskussionsroll, redan under nästkommande verksamhetsår. 

12. Övriga frågor. 

- Reseutjämningsförslag. Ingemar Andersson uppmanade klubbarna att svara på den enkät 

som skickats ut. Framfördes synpunkten att den var något svårtolkad. 

- Distriktsval. Ingemar Andersson uppmanade här klubbarna att skicka in nomineringsförslag till 

honom i laga tid, vilket sannolikt blir 31/3. Han förtydligar att det föreligger en successionsordning 

vad avser DG, 1:e och 2:e VDG. 

13. Mötet avslutas. 

Mötet förklarades avslutat. 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 

 

……………………………………… …………………………………………. 

Mats Gernandt   Göran Hammarlund 

 

Justeras  

   

………………………………………   

Ingemar Andersson 

 

§ 31 I varje zon ska finnas en distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Kommittén består av 
zonordföranden samt presidenten, 1:e vice presidenten och sekreteraren i varje klubb inom zonen. 
Kommitténs sammanträden kallas zonmöten och är öppna för alla klubbmedlemmar.  
§ 32 Zonmöten ska hållas minst tre gånger under verksamhetsåret. Zonmöten ska hållas under 
september och november samt under februari/mars månader. Vid zonmötet under februari/mars 
månader ska zonordförande för nästkommande verksamhetsår väljas av den rådgivande kommittén. 
  



 

Årsplanering 
 

Datum Plats Aktivitet Plan./deltagare 

17-18 
aug 

Nyköping ZO-utb/DR1  

2 sept Trosa Presidentmöte  

9 sept Södertälje Zonmöte 1 Info, planering, 
akt 8 okt-LCIF  

14 sept Knivsta XDM  

8 okt  Världsliondagen Aktivitet för LCIF? 

4 nov Katrineholm Zonmöte 2 Medlemsfrågor, 
IT, Lionskunskap 
LP, VLP, LS, LK, MK 

30 nov  DR2  

11 jan  DR3  
10 feb Södertälje Zonmöte 3 Ledarutveckling 

LP, GLT, VLP 

7 mars  DR 4  

14 mars Södertälje Tjm-utbildn  

25 april  DM  

Maj Eskilstuna Zonmöte 4 Framtiden, 
samverkan 
LP, VLP, GST, LCIF 

16 maj  Utb ZO, överlämn DR  
 
 

Klubbesök: 

Eskilstuna 3:e tisdagen, 18.30 18 februari  

Gnesta 2:a fredagen, 19.30 13 mars  

Katrineholm 3:e onsdagen, 18.30 16 oktober 

Katrineholm/Oppunda sista torsd., 18.30 31 oktober 

Mellösa 1:a onsdagen, 18.00 2 oktober 
Oxelösund 2: a tisdagen, 18.00 11 februari 

Strängnäs 2:a torsdagen, 19.00 10 oktober 

Södertälje 3:e tisdagen, 18.00  

Torshälla 1:a torsd., 19.00? 7 november 

Trosa 1:a onsdagen, 19.00 5 februari 

Turinge 2:a tisdagen, 18.30 12 november 
 

 


