
           
                   

  Zon 5 Distrikt 101 O

Protokoll från möte 2 i Zon 5 torsdagen den 21 november 2019. 

Lokal: Globens klubblokal Tämnarvägen 11  
Deltagare:  Mona Neppenström  ZO,  LC Stholm. Globen  

Sven-Arne Wennerberg LC Huddinge 
Bengt Millstedt  LC Sundbyberg 
Åke Persson   LC Spånga 
Peter Viriden    LC Huddinge 
Björn Andersson   LC Stockholm 
Lars Edwards    ” 
Tatiana Topolska    ” 
Ingrid Johansson   ” 

  
§ 01 ZO Mona hälsar alla välkomna och presenterar mötets tema som är Medlemsutveckling och   
uppföljning av föregående möte. 

§ 02 Sven-Arne Wennerberg valdes till mötets sekreterare. 

§ 03 Deltagarna presenterade sig med sina funktioner i klubben. 

§ 04 Minnesanteckningarna från föregående möte diskuterades 
Den nyvalde biskopen Andreas Holmberg hade skickat ett tackbrev för vår uppvaktning till 
hans installation i stiftet. 
Klubbarna presenterade sina stundande aktiviteter inför julen. 
Aktivitetskommittén återkommer vid nästa möte med sina tankar.     
                           

§ 05 Gemensamma aktiviteter i Zonen. 
a/ förslaget om en zonaktivitet för barnen på Huddinge Sjukhus bordlades då försörjningen av 
julklappar är löst.   
b/ De närvarande klubbarna ansåg att LCIF Grant inte är aktuellt för någon av dem. 
c/ De flesta av de närvarande klubbarna är intresserade av att delta i aktiviteten Smaka På 
Stockholm. Datum för aktiviteten är 4 till 7 juni 2020. För de klubbar som är intresserade av 
att delta i aktiviteten så är kontaktperson i LC Stockholm är Anna-Märta (Ami) Israelsson tfn 
070-7646615.  
d/ Björn Andersson berättade om projektet ”Hope for Kinshasa” som LC Stockholm driver. 
Projektet är att bygga en skola och driva den, skolan är i det närmaste färdigbyggd. Den del 
som nu tar vid är driften (lön till skolpersonal, böcker m.m) beräknad årlig kostnad 10 000 kr. 
LC Stockholm erbjuder övriga klubbar att delta i projektet. 
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e/ Mona Neppenström berättade om skolprojektet Miljö som är gemensamt för Baltic Sea 
Lions och ska testas på Gotland. Klubbar som är intresserade kan kontakta Mona för mer 
information. 

§06 Mona informerade om att LC Lidingö lägger ned sin verksamhet från och med 1 juli 2020.  
Efter en kort diskussion om medlemsutvecklingen i klubbarna där man enades, om att man gör så gott 
man kan. Det viktiga är att man genomför bra aktiviteter där man syns och då talar för Lions 
verksamheter och på så sätt väcker intresse bland människorna för Lions. Samarbetet kring våra 
aktiviteter ökar möjligheten för nya medlemmar. 
Sundbybergsklubben har 2 nya medlemmar på gång som de fångat upp i klubbens aktivitet 
Språkkaféer samarbete med biblioteken. 

§07 Den öppna diskussionen gjordes under §6 

§08 Excellensutmärkelser, här var samtliga klubbar eniga om att de medel som läggs på dessa 
utmärkelser kan med fördel läggas i kassan för hjälpverksamhet.  

§09 Nästmöten är den 30 januari och den 26 mars 2020 Tid kl 1800, plats Tämnarvägen 5, Årsta 

§10 Avslutning. Mona Neppenström tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.  

           

Mona Neppenström Sven-Arne Wennerberg
Zonordförande Sekreterare, VZO

 


