
 
 

Protokoll Zonmöte 3 verksamhetsåret 2019-2020 

Dag: måndag den 10 februari 2020 

Tid: kl. 18.30 -21.00 

Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje 

Gäster: Ralf Melin, GLT 

 
 

1. Mötet öppnas. 

ZO Mats förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet. 

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

Otto Winter, LC Turinge. 

3. Upprop och presentation. 

Eskilstuna: Leif Jilsmo LP, Gun-Britt Strengell LS, Birgitta Norrman LK, Maria Norrman; Gnesta: 

Sune Engström LP, Henric Sörblad LS, Gerry Sandberg; Katrineholm: Peter Edvall; 

Katrineholm/Oppunda: Marie Gölevik LP, Anders Gölevik PLP; Oxelösund: Ingemar Urborn LP, 

Sten Bjelmrot LS, Lilian Holmgren; Strängnäs: Kenneth Lilja LP, Åke Edler VLP, Tommy 

Karlsson LS; Södertälje St:a Ragnhild: Ingemar Andersson LP, Anna Maria Bernstein VGRO, 

Göran Hagström; Trosa: Mona Holmberg-Larsson LP, Bengt Larsson LK, Turinge: Yngve 

Pettersson LP, Otto Winter VLP, Solveig Terner LK och Jan-Åke Terner. 

Mats Gernandt ZO, Göran Hammarlund VZO, Ralf Melin GLT 

4. Godkännande av dagordning. 

Godkändes med tillägg av information från Valnämnden samt punkten, Per Ståhl. 

5. Föregående mötesprotokoll. 

Lades till handlingarna. 

6. Information från distriktet. 

- Klubbarna anmodades utse miljöansvariga enligt önskemål från MDs miljöansvarige. Miljö är ett 

av Lions fokusområden och kontaktperson behövs. 

- Kontaktperson för New Voices, VGMT Maj-Britt Larsson, har utsetts av DG. 

- Informerades om att kampanjen De Glömda Barnen fortsätter även i år. Stort behov av stöd 

föreligger fortfarande på grund av att nya flyktingströmmar har kommit till lägret i Adana. Bidrag 

skickas, som tidigare till distriktskassören. 

- Informerades om att ansökningar kan göras till Konungens Jubileumsfond för stöd till projekt för 



barn och ungdom. 

- Ny vädjan har framförts från LCIF-koordinator Gunilla Persson om stöd till Kampanj 100. 

Beloppet på 3000:- per klubb behöver höjas till 5000:-. Detta innebär att resursstarka klubbar 

gärna får betala in mer för att snittmålet skall nås.  

- Vi är fortfarande mycket dåliga på att rapportera i aktiviteter till MyLCI. Detta kommer upp som 

en punkt på tjänstemannautbildningen i mars. 

- Informerades om att Mats Gernandt kommer att inta rollen som 2:e VDG, på grund av att 

vakans uppstått och gå in i successionsordningen till DG samt att Göran Hammarlund kandiderar 

till 2:e VDG för nästa år. 

7. Övriga frågor. 

- Klubbmötesbesöklistan aktualiserades samt informerades om det fastställda 4:e zonmötet 18 

maj i Eskilstuna/Torshälla. Kallelse kommer. 

- Deltagande klubbar beslöt enhälligt att ställa sig bakom att Lions ungdomsläger anordnas i 

Trosa sommaren 2021. 

- Informerades om projektet Lions Basket Cup, som tidigare var ett distriktsprojekt. Det är nu 

beroende av individuellt stöd från klubbarna för att kunna fortsätta sponsra med tröjor och priser. 

ZO vädjade till klubbarna att lämna bidrag efter förmåga. Information och betalningsuppgifter 

finns bilagda till protokollet. 

- Jan-Åke Terner informerade om att han kommit över en hedersplakett till vår förste 

internationelle president, Per Ståhl, på blocket. Den överlämnades till Pers moderklubb, 

Eskilstuna. 

- Distriktsvalnämndens ordförande, Ingemar Andersson, informerade om valproceduren till 

distriktsvalen. Klubbarna uppmanades inkomma med sina nomineringsblanketter, sista datum 31 

mars. 

- Ingemar Andersson efterlyste förslag på lägergårdar för Burn Camp i höst. 

8. Presentation ledarskapsfrågor.  

Distriktets GMT, Ralf Melin höll ett bra och informativt föredrag om ledarskap i LIONS. Han 

delade ut en nyskriven skrift om Lionskunskap – LIONS SOM BEGREPP, Lions organisation i 

klartext. 

9. Diskussion kring rekrytering av zontjänstemän. 

Kandidat till VZO behöver inkomma senast 31 mars. Lämpligt är att även en 2VZO utses, som 

kan bli insatt i arbetet i god till och därmed säkra en kontinuitet i utvecklingsarbetet i zonen.  

 

 



 
 

 

Vi behöver finna någon metod för att fördela uppdraget bland klubbarna.  

Förslag inkom om att dela upp zonen i två eller fler delar och fördela uppdraget mellan dessa. 

Klubbarna ombads fundera över frågan till nästa zonmöte då denna punkt kommer att tas upp 

igen. 

10. Nästa möte 

18 maj i Eskilstuna. Program: Verksamhet, gemensamma projekt. Deltar gör GST Lars-Åke 

Lindman. 

11. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 

 

……………………………………… ………………………………………… 

Göran Hammarlund   Mats Gernandt 

   

Justeras  

   

………………………………………   

Otto Winter  



 

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, VLP, LS, GLT, 

7 mars  DR 4  

14 mars Södertälje Tjm-utbildn  

25 april  DM  

16 maj  Utb ZO, överlämn DR  

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

 

 
Klubbesök: 

Eskilstuna 3:e tisdagen, 18.30 18 februari  

Gnesta 2:a fredagen, 19.30 13 mars  
Katrineholm 3:e onsdagen, 18.30 19 februari 

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 



 
 

 

Uppdatering klubbaktiviteter. 

Klubbrapport från LC Gnesta 2020-01-31 
 
Klubben har nu 2020-01-01, 34 medlemmar varav 25 är aktiva. Under hösten 2019 beviljade 
klubben utträde för 6 st medlemmar, samt att en medlem avlidit. En ny medlem invaldes på 
decembermötet. 
 
I samarbete verkar med Gnesta kommunen och Gnesta Handel arrangerade vi Gnesta 
Julmarknad den 25 november 2019. 35 av klubbens 40 marknadsstånd var uthyrda och 
därutöver var det 40 platser som var uthyrda där knallarna hade egna stånd. Vårt nettoresultat 
från marknaden blev 40 tkr. Vår tomte delade ut 294 stycken julklappar till alla barn som var 
närvarande. 
Inför julmarknaden år 2020 har vi utökat marknadsplatserna till 190 st. 
I samband med Julmarknaden delade vi ut två stipendier på vardera 5 tkr till en ungdomsledare 
Ida Johansson från Smedsta gymnastikförening och en ungdomstalang Dino Mujanovic från 
Gnesta Taekwon-Do klubb. 
Julkonsert arrangerades den 5 december med en föreställning på dagen med 150 och 220 
personer på kvällen. Nettointäkten 21 tkr. 
Utifrån att vi får disponera vårt stora förråd ytterligare minst ett år, har vi beslutat att arrangera 
vårt Loppis lördagen den 30 maj. Via vår hemsida, facebook och affischer, informerar vi om 
detta samt att vi tar emot loppgods och även hämtar för de som inte själva kan köra till vårt 
förråd. 
Av verksamhetsberättelsen för 2018 – 2019 framgår at vi samlade in 349 tkr varav 342 tkr 
lämnades som bidrag. 
 
Gnesta 2020-01-31 
Sune Engström LP 
 

 

Rapport från LC Katrineholm/Oppunda: 
Januari 2020: 21 aktiva medlemma 
                              2 allmänna medlemmar 
Möte: Sista torsdagen i månaden 
Aktiviteter: 
Mars:  Musikunderhållning med tårta på äldreboendena Vallgården i Valla och Malmgården i 
Sköldinge. 
4 april: Visafton i Sköldinge Folkets Hus. Underhållning av Double Inn och förtäring. Maten lagad 
av lionmedlemmarna. 
6 juni: Valladagen i Valla Medborgarhus – samplanering med Hembygdsföreningen och 
Hemvändarna. 
 
Valla 2020-01-29 



 
Christina Askenbom, LS 
 
Rapport LC Södertälje S:ta Ragnhild 2020-02-05 
 
LC Södertälje S:ta Ragnhild har tappat 3 medlemmar vid årsskiftet och under kommande 
månadsmöten diskutera "Klubbens inre och yttre arbete" för att hitta en framkomlig väg att 
utvecklas. 
Klubben har också haft en informationsdag på ICA maxi i Södertälje under en heldag och har 
ytterligare en inbokad i februari. Målsättningen här är att få ut vår logga och att kunna 
informera om vad Lions står för. 
Vi har också haft kyrkkaffe i Enhörna som gav ett bra resultat. 
Evenemang på Skogshöjd som ger en viss PR för klubben och Lions. 
Vi kommer att delta på Medborgardagen i mars med fiskdamm. 
Vi kommer under våren att som traditionen bjuder, genomföra "Kaffe med Lions" på ett av våra 
äldreboenden i Södertälje 
Klubben kommer efter samtalen att förhoppningsvis kunna presentera en arbetsplan om 
framtiden för klubben. 
Klubben har också fått en vGRO som tar över ledarskapet för hela Sverige som GRO 2020-2021. 
 
Hälsar 
Ingemar Andersson, LP 
 

Klubbrapport från LC Strängnäs. 
Klubben har 17 medlemmar, 5+5 är gifta/ sambo med annan medlem och medelåldern är 
ganska hög. 
Från december har vi gjort följande; 
Vi arrangerade luciatåg, där vi från tidig morgon åker runt till förutbestämda företag och lussar. 
Nio morgontrötta tjejer från kommunala musikskolan deltog. Förutom betalande företag, 
lussade vi på ett äldreboende samt i en fullsatt hörsal på Biblioteket. Kommunalt bidrag för 
detta. Totalt gav detta ett plus på ca 16000:- 
Vi deltog i Strängnäs julmarknad, där vi sålde lotter på julskinkor, samt ett antal fågelholkar som 
vi tillsammans tillverkat. Samma dag hade vi i vårt köpcentrum ett bord, där lions-medlemmar 
informerade om verksamheten, samtidigt som vi visade en film om de glömda barnen. 12st 
julskinkor hade vår lokala ICA-handlare skänkt, vilket vi under en eftermiddag i julruschen 
återgäldade med att plocka varor åt hans kunder vid kassabandet. Julmarknaden gav ett tillskott 
på 3600:- och bra tillfällen att visa upp oss. 
Traditionsenligt i Ugglans Park i stadens centrum, höll Lions i Knutsdansen. Drygt 100 barn samt 
föräldrar dansade ut julen till musik av en glad spelman. Vi hade fiskdamm för de små, och efter 
långdans runt hela parken, kom Brukshundsklubben med hunddragna kärror fyllda med 
godispåsar, som alla barn fick utan kostnad 
Ett kommunalt bidrag gör att vi gick med någon tusenlapp i plus, men vi gör detta för barnens 
skull och inte för pengarna. 
Vi planerar att något ska göras i stan under påskveckan, tillsammans med köpmännen i 
Strängnäs, men det är ännu inte bestämt vad vi ska göra. 
Sen dags att börja planera för årets Bollrace någon dag i maj. Vi släpper 800-1000 numrerade 
golfbollar utefter en sluttade gata mitt i stan. Innan släppet, säljer vi lottbevis med motsvarande 



 
nummer, och de bollar som först passerar målfållan vinner fina priser, skänkta av företagare i 
Strängnäs. Detta brukar vi få in ca 30 000:- på, som vi använder till inköp av katastroftält. 
På nationaldagen brukar vi dela ut ett kulturpris, ännu ej bestämt till vem. 
Strängnäs 2020-02-13 
Kenneth Lilja LP 
  



 
LIONS BASKET CUP 

PROJEKTBESKRIVNING och Rapport inför XDM 14 september 2019 
 
Syfte: Att skapa en meningsfull fritid och sysselsättning för ungdomar i åldern 12 – 17 år. 
Mål: Att vara en årligen återkommande distriktsaktivitet för ovannämnda ungdomar. 
 
Historik: Lions Basket Cup (LBC) startade år 1983 då Aftonbladet la ner sin Kluringcup. Det 
visade sig att ungdomar som inte platsade i elitlagen och elitcuperna inte hade någon tävling att 
se fram emot på våren. Ungdomarna blev då inte heller särskilt motiverade att fortsätta med sin 
träning under vårterminen.  Då beslöt Lion Ellert Karlsson, LC Färingsö att starta Lions basket 
Cup. Lion Hans Lundblad LC Stockholm Bromma och Lion Christer Lundstedt bör också nämnas i 
detta sammanhang. Ellert var 1983 ordförande Järva Basket och märkte ju att de ungdomar som 
inte platsade i eliten tappade sugen. Lions Basket Cup gav ungdomarna en chans att spela vidare 
och att finna motivation att träna även under våren. 
Elituttagning sker alldeles för tidigt och bland de som inte platsar kan det finnas de som blir 
duktigare senare i livet. 
Diskussioner fördes till en början med Stockholms Basketförbund om hur cupen skulle 
arrangeras. Det beslöts att cupen skulle pågå från januari till mitten av maj då finalerna avslutar 
turneringen. 
Basketbollförbundet står för all administration, sätter upp lag och bokar hallar samt håller med 
domare och funktionärer. 
Lions står för tröjor med Lions logo infälld i en basketboll, medaljer och vinstpokal till segrande 
lag i varje åldersklass. Till en början tryckte vi lions upp tröjorna själva hemma i köket, men på 
senare år sköter basketförbundet om detta.Som mest har 400 lag och 6000 ungdomar deltagit 
under ett år (2018) med en spridning från Gävle i norr till Norrköping i söder. Barn som deltog i 
cupen på 80-talet har ju själva fått barn som också har deltagit i cupen under åren. 
Det har visat sig att många av lagen kommer från utsatta områden såsom Jordbro, Kista, Husby, 
Akalla samt Södertälje. 



 
Hallar som använts för finalerna är Brännkyrkahallen, Nackahallen, Farstahallen, Stora Mossens 
hall i Bromma och senast Flemming hallen i Flemingsberg. 
Ekonomi: Lionsklubbarna i distrikt 101 A har bidragit med 40 kr per medlem för att täcka 
kostnaderna för tröjor, medaljer och pokaler. Kostnaden har varit ca 40,000 kr per år. Pengarna 
har skickats till DK Birgitta Åkestam som mot faktura har betalat ut till Basketförbundet. 
FÖRSLAG: Eftersom distriktet nu blir större med fler medlemmar föreslår vi att klubbarna hjälper 
till med 30 kr/medlem. 
Sedan 1983 har ca 195 000 ungdomar deltagit i cupen.  Totalt har 10 000 tröjor delats ut samt 
lika många medaljer och dessutom 370 pokaler till vinnande lag. På finaldagen har Ellert 
Karlsson alltid ställt upp som prisutdelare och på senare år har även Anne-Cathrine Karlsson 
hjälpt till. 
Årets Cup: LBC 2019 för 37:e året och finalerna skulle gå av stapeln den 19 maj i Fleming hallen i 
Flemingsberg. Hallen blev tyvärr översvämmad på grund av vattenläckage och flyttades istället 
till Trångsund. Detta år deltog 16 lag i finalerna den 19 maj och alla fick som vanligt medaljer 
och tröjor med Lions logga. Prisutdelare var denna gång som vanligt Ellert Karlsson med 
assistans av Hans Lundblad. Extra detta år: LIONS FICK MOTTAGA STOCKHOLM BASKETS 
HEDERSPRIS FÖR SINA INSATSER. 
Övrigt: Enligt undersökningen ” Nyttan av basket” visar det sig att efter fotboll är basket den 
idrott som flest ungdomar sysslar med.  
På DM april 2019 beslöts att LBC i distrikt 101 O ej skulle vara en distriktsaktivitet i 
fortsättningen men vi ska fortsätta att genomföra cupen som en zonaktivitet. Vi föreslår att de 
klubbar som är positivt inställda bidrar med ovan föreslagna 30 kr/medlem 
 
Årdala den 21 augusti 2019 

Anne-Cathrine Karlsson 

 
 Ellert tar emot hederspriset                            Prisbord 
 
Alla bidrag mottages med varm hand till Zon 5 bankgiro  576-5136. Märk inbetalningen LBC. 

 


