
Protokoll fört vid Zonmöte i Zon 6 2020-02-26 

Plats: Vega Stadshus 

Kallade: Samtliga klubbar i zon 6; Nacka/Boo/Värmdö, Tyresö, Saltsjöbaden, Sorunda Ösmo, 

Västerhaninge, Älta samt Österhaninge. (11 personer närvarande) 

Frånvarande: LC Österhaninge 

Gäst: Distriktsguvernör Gunnar Rydin, Kisa 

 

1. Ralf Melin hälsade samtliga deltagare välkomna och mötet inleddes med en kort 

presentation av var och en. 

2. Chevroner delades ut för vidarebefordran till aktuella klubbar. 

3. DG Gunnar Rydin inledde med att betona vikten av ett aktivt zonarbete, speciellt nu när 

distrikten har blivit större rent geografiskt och att zonen därför måste i ökad omfattning 

svara för kommunikationen mellan klubbar och distrikt. 

4. Ralf M redovisade en bild av hur Lions fungerar i förhållande till andra 

insamlingsorganisationer och hur kommunikationsgap lätt uppstår. 

5. Genomgicks ”Lions som Begrepp” som är ett underlag för ökad Lionskunskap att användas på 

klubb- zon- och distriktsnivå framöver. Denna delades ut vid mötet och kan även laddas ner 

från distriktets hemsida under ”Om Lions”. https://www.101o-lions.se/om-lions/  

6. Mötet hade sammankallats för att lösa vakanserna för Zonordförande respektive vice 

Zonordförande. Inga kandidater eller förslag till kandidater framlades varvid mötet såg sig 

tvingat att utlösa ett nytt möte, denna gång där ett val av ZO /vZO är absolut nödvändigt. För 

att informera klubbarna om zonarbetet i praktiken erbjöds man att besöka Distriktsrådet i 

Åby den 7 mars utan kostnader. Ingen klubb ansåg sig ha tid eller möjlighet att delta. 

7. DG Gunnar tackade alla deltagare för diskussionen och mötet avslutades därmed. 

 

Vid protokollet: 

 

Ralf Melin 

LC Saltsjöbaden 

 

Bilagor:  Diskussionsunderlag kommunikationsmodell 

 Tidigare Zonordföranden 

  



Tidigare Zonordföranden i Zonen (Zon 6 och tidigare Zon 3)   

 

2013-2014  Ulf Otterby, LC Trollbäcken 

2014-2015  Lage Öhlund, LC Sorunda Ösmo 

2015-2016  Ralf Melin, LC Saltsjöbaden 

2016-2017  Lars Sjöström, LC Västerhaninge 

2017-2018  Ralf Melin, LC Saltsjöbaden 

2018-2019  Ralf Melin, LC Saltsjöbaden 

2019-2020  Anders Löfgren, LC Nynäshamn (ej tillträtt) 

2020-2021  ? 


