
Minnesanteckningar från zonmöte 3 den 30 januari 2020. 

Närvarande: DG Gunnar Rydin LC Kisa, 26 medlemmar från samtliga klubbar i 
zon 1. Upprop och presentation. Se redigerad anmälningslista! 

Värd för mötet  LC Linné Uppsala. 

 

1. Vice presidenten i LC Linné , Margareta Edin-Svensson,  hälsar alla 
välkomna. 
 

2. ZO Elsa Grahn öppnar mötet och välkomnar alla, särskilt kvällens talare 
DG 101-O Gunnar Rydin. . 

 

3. Birgitta Öhman väljs att föra minnesanteckningarna. Närvaron 
registreras.   

 

4. Mötet befinns vara behörigt utlyst. 

 

5. Föregående mötes minnesanteckningar godkänns. 

 

6. Dagordningen godkänns. Inger Widerlöv- Nilsson och Vivianne Eriksson 
anmäler var sin övrig fråga. 
 
 

7. DG Gunnar Rydin  talar om Ledarskap och ledarutveckling inom Lions: 
 
Lions är en demokratisk organisation, som utgår från den enskilda 
uppdaterade medlemmen men som bygger på välutbildade ledare. 
Klubbarna är grunden i Lions.  
Viktigt att medlemmarna puffar på och föreslår varandra till ledarposter. 
 
Vi måste marknadsföra oss: Nytt material för rekrytering och 
upplysning håller på att utarbetas. 
Svårt att nå de yngre, släpp åldersnojan och satsa på att rekrytera dem 
som slutat förvärvsarbeta! 
 

8. I den efterföljande diskussionen framförs bl a följande: 
Det måste vara roligt att vara medlem i Lions. Entreprenörskapet är 
viktigt.  
Alla måste rymmas i klubben, även de som vill bli ledda. 
Förslag på aktiviteter: Läsa sagor på förskolan, besöka äldreboenden. 
Distriktets hemsida måste bli bättre! (En resursfråga enligt DG Rydin.) 



Lionstidningen borde rensas från att bara visa hjälpverksamhet och 
skriva mer om Lions. 
 
 

9. Information: I slutet av verksamhetsåret skriva in vem som är  klubbens 
firmatecknare. LP med namn och personnr och LS med namn och personnr. 
Detta som bilaga till mötesprotokollet då inga personnummer får stå i själva 
protokollet. 
 

10. Klubbinformation och samarbete: 
Knivsta: Sålt julgranar. Lasershow i st f  fyrverkeri. Samarbete med 
kommunen. 
Sävja: Julmarknad. Eventuellt samarbeta med andra klubbar. 
Uppsala: Föredragsserie, 100:- entré, pengarna till De Glömda Barnen. Den 
4:e mars talar Gunilla Borell om rehabilitering. 
Storvreta:  Sålt senap på Ulva marknad och flera olika marknader. 
Disa: Inger Widerlöv-Nilsson:Låna en uppsalabo i samarbete med 
kommunen: 700 utlånare,1100 lån.Lionsmärket på alla trycksaker. (DG blev 
stormförtjust.) Planerar samarbete med ansiktsmålning vid bandymatcher. 
Gemensam medlemskväll, rekrytering av nya medlemmar. 
Björklinge: Julmarknad. 2/5 kl 16 i Bälinge kyrka välgörenhetskonsert med 
Harmony Heights (barbershop) och Raymond Björling. 
Sala: Luciatåg i samarbete med Sala Allehanda och Sv kyrkan. Loppis . Sista 
maj Barnens Dag, köpmännen står för kostnaderna. Promenad tis och tors 
mot cancer, frivillig 20:- 
Hagunda: Sålt julgranar, samlar upp gamla granar efter jul. Läxhjälp på 
ungdomsboende för afghaner.Loppis i Ekeby, till skolresa, samarbete med 
skolan. 
Linné: Julmarknad i Stabby. Låna en uppsalabo. Lotterier på Bredenbergs 
modevisning. 
Sten Sture: Björkhuggning inför påsken. Samarbete med Sävja. 
 

11.Vivianne Eriksson rapporterar om förberedelserna för RM 2022, som                
Uppsala ska hålla i. Än så länge sköts planeringen av den tillsatta kommittén. 
Löpande information kommer. Tillfråga klubbarna hur många som är beredda 
att hjälpa till. Det kommer att behövas många. Även sponsorer behöver ordnas. 

12.Arkivering. Detta togs upp på DR:s möte den 11/1 2020 och kommer som 
bilaga till det protokollet. 

13. Robin Hood (Dröse & Norberg) spelas i Uppsala den 8/3 kl 13-15.30. Fyra 
Lions behövs för programförsäljning  (100:-/st varav 10:- går till DGB. Även en 
liten del av biljettförsäljningen går till Lions). Man får se föreställningen gratis. 
Meddela ZO , om du vill medverka. 

14. Staffan Falk, Knivsta, föreslås och väljs till VZO. Ivar Rylén väljs till ZO. 

15. Zonmöte 4 hålls den 14/5 2020. 

       ZM 1 höstterminen 17/9  2020 



       ZM 2      “                       19/11 2020 

       Presidentmöte          20/8  2020 på kvällen. 

      ZO besöker Björklinge den 18/2, VZO Ivar Rylén besöker Storvreta den 25/3. 

     DM den  25/4 i Linköping. 

     DR 4 den 7/3 2020 i Åby. 

     RM i Falun den 1-3 maj 2020. 

16. Elsa Grahn tackar deltagarna för visat intresse och värdklubben för förtäring.     
Mötet avslutas.  

 

 

 

 

  

 

 

Birgitta Öhman (LS)                                                               Elsa Grahn (ZO) 

 
 
 
 

 

                                                                                         


