
 
 
Protokoll fört vid Presidentmöte Zon 8 den 9 september 2020 i Skärblacka, 
lokal Herrgården. 
 
Närvarande Lions klubbar enligt bifogad närvarolista. 
 
§ 1   Efter en god landgång, kaffe med kaka öppnar ZO Torbjörn Karlbom 
 mötet med att hälsar alla välkomna. Glädjande är att samtliga presidenter 
 utom en (pga sjukdom) har kommit. 
 
§ 2   Till sekreterare valdes vZO Alicia Bengtsson, LC Åby 
 
§ 3   Dagordningen godkändes. 
 
§ 4   Efter kort presentation rapporterade vZO från distriktsrådsmötet 1, som 
 hölls i Järna den 23 augusti. Distriktsguvernör Margareta Parkstam, 
 var ordförande på mötet och vi fick information från de olika   
 kommittéerna. Mycket har inte kunnat göras pga pandemin, men vi fick 
 ändå en presentation vad var och en gör. LCIF, MyLCI, Forskningsfonden 
 och info vill gärna ha kontaktpersoner från klubbarna. Protokollet är nu 
 publicerat på distriktets hemsida (101o, lösenord Margareta). 
 
 Utbildning av vZO och ZO var nyttig och vi fick en genomgång av ”Lions 
 som begrepp”. Denna skrivelse kommer att spridas till samtliga distrikt för 
 att få en samsyn på zonarbetet. Rollen som ZO blir utökad eftersom 
 distriktsguvernören inte kan besöka de 84 klubbarna som finns i distriktet. 
  
§ 5  Info om MyLCI. ZO informerade av vad han ser i MyLCI. 
 Han poängterade vikten av att rapportera de aktiviteter som sker och 
 uppgifter om de olika funktionerna. Här kom en del synpunkter t ex, om en 
 medlem har flera funktioner så går det inte att kombinera vissa. ZO går 
 vidare med frågan. 
 
§ 6   Förslag till distriktsaktivitet angående hjälp till Libanon Beirut. Samtliga 
  presidenter har tagit del av projektplanen, som handlar om katastrofen i 
  Beirut. Runt 2 000 barn är svårt skadade och Lion har etablerat kontakter 
  med Lions i Beirut. Förslaget innebär att vi ska hjälpa 50 barn á 20 000 kr 
  och att klubbarna bidrar med 100 kr per medlem. Projektet blev ifrågasatt 
  eftersom behovet är så stort och om det är vettigt att hjälpa endast 50 barn. 



 Inställda aktiviteter har gjort att ekonomin minskar och många klubbar 
 har ännu inte har haft styrelsemöte, pga pandemin. Mötet är därför inte 
 redo att ta beslut om projektet. 
 
§ 7  Klubbarnas framtida arbete. Vi kom överens om att ZO får mejl från 
 respektive klubb om hur det framtida arbetet kommer att se ut och att vi 
 resonerar om det till nästa möte.  ZO framförde en tanke om att välja ut de 
 viktigaste aktiviteterna som vi får mest pengar för och hjälpa varandra. 
 
§ 8 Klubbesök. Osäkerheten om det går att ha månadsmöten och genomföra 
 årsmöten är stor. ZO återkommer längre fram när klubbesök kan ske. 
 
§ 9 ZO och vZO för 2021–2022. Klubbarna fick en uppmaning att redan nu 
 komma med förslag på ZO och vZO till nästa verksamhetsår. 
 
§ 10 Datum för zonmöten. Den 4 november, 10 februari 2021 och 14 april 2021 
 kommer zonmöten att ske. Nästa möte den 4 november sker i Söderköping. 
   
§ 11 Mötet avslutas med att ZO Torbjörn tackar för visat intresse 
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