Zon 6 Lions Distrikt 101 O

Anteckningar från Zonmöte 1 i Zon 6 den 28 september 2020
Restaurang Vega, Nynäsvägen 8, Haninge
Närvarande:

ZO Sven-Arne Wennerberg,
VZO Björn Andersson,
LP Per Danielsson,
LS Anders Fagerlind
LP Lena Melin,
LS Ralf Melin,
LP Robert Engström,
Stig Enbäck,
LP Knut Sundqvist

LC Huddinge
LC Stockholm
LC Sorunda Ösmo
LC Sorunda Ösmo
LC Saltsjöbaden
LC Saltsjöbaden
LC Tyresö
LC Tyresö
LC Österthaninge

1

ZO Sven-Arne Wennerberg hälsade alla välkomna till zonmötet i Zon 6. Zon 5 arrangerar möten
för zon 6 då zonen saknar zonordförande.
VZO Björn Andersson gör anteckningar från mötet.

2

Deltagarna presenterad sig och klubben.

3

Den pågående Coroapandemin gör det svårt att bedriva klubbverksamhet och insamlingar.
Trots detta har LC Sorunda Ösmo haft en aktivitet under sommaren tillverkade och sålde
insektshotell. En aktivitet som klubben planerar starta att är bakluckeloppis.
Klubben kommer att ha ett fysiskt klubbmöte före jul.
LC Saltsjöbaden har 10 aktiva medlemmar och kommer ha fysiskt klubbmöte i oktober. I
december kommer man sälja julgranar och senap utomhus samt sätta upp ett Lionstält.
LC Tyresö har 33 medlemmar och kommer ha ett fysiskt klubbmöte där man kommer att grilla
hamburgare. Klubben har haft ett fysiskt klubbmöte 22 medlemmar deltog.
Klubben kommer att sälja 1100 julgranar.
LC Österhaninge har inte haft något fysiskt klubbmöte eller någon aktivitet. Planerar att ha ett
fysiskt möte före jul

4

Det är viktigt att hålla kontakten med medlemmarna. En idé från LC Stockholm Globen visades.

5

Rapporterade aktiviteter i MyLion är sporadisk. – LC Tyresö har rapporterat, LC Sorunda Ösmo
inte. Klubbarna lämnar sina m-rapporter i MyLCI

6

Projektet Barnen i Beirut ska genomföras enligt beslut av extra distriktsmötet. Man förväntar sig
att klubbarna tar av aktivitetsmedel. Målet är 250kkr till 10 oktober och 1 mkr till årsskiftet.

7

Bring quality to life, Lions tältprojekt, behöver pengar för att köpa nya tält. De sista 250 tälten
som gick till Grekland och Lesbos tömde förrådet.
Hjälpkommittén vädjar om 90 kr/medlem för att kunna fylla på förrådet.

8 Namn på klubbsekreterare. LC Sorunde/Ösmo Anders Fager Lind, anders.fagerlind@hotmail.se,
LC Saltsjöbaden, Ralf Melin, ralf.melin@telia.com, LC Tyresö, Bosse Eliasson
eliasonbosse@gmail.com,
9 Övriga frågor
DG:s brev med några punkter
Det blir inget ungdomsläger 2021
ZO Sven-Arne Wennerberg, delade ut anmälningskort för Lions Volontärer, korten ska börja
användas på VärldsLionsdagen den 8 oktober. Kortet ska användas genom att man kontaktar
personer man möter berättar om Lionsverksamhet och ber dem skriva sin mailadress på kortet och
sätta ett kryss i rutan för fortsatt information om Lions samt att de sätter en signatur på kortet.
Därefter ska uppgifterna skickas till kontoret och kortet ska behållas av klubben.
I detta sammanhang delades även den nya broschyren om Lions verksamhet ut. Broschyren om
Lions och Volontärskortet kommer att skickas före den 8 oktober till de klubbar som inte deltog i
mötet. Bild på Volontärskortet biläggs protokollet.
MSB söker Volontärer som ska hjälpa till att resa tält vid katastrofplatserna.
För de utvalda kommer MSB utbildning att äga rum i Kristinehamn. I detta sammanhang visade
Lena Melin en broschyr om Bring quality to life. Denna Broschyr bifogas protokollet.

10 Lotteriet för Persbrandt litografi är förlängd. Klubbar köper andelar. Vinnande klubb kan göra
vad som helst med tavlan. Uppskattat värde är 8 000kr, men redan nu har vi fått in 40 000kr.
Pengarna går till de glömda barnen

ZO Sven-Arne Wennerberg tackade de närvarande för ett intressant möte. Nästa möte planeras bli
i 23 november 2020.

Björn Andersson
VZO

Sven-Arne Wennerberg
ZO

Bilagor Bild på Volontärskortet, kopia av broschyren ”Bring Quality To Life”

