ZON 10

Protokoll fört vid presidentmöte med Lions zon 10
Plats: Korallgatan 8 i Visby
Datum: torsdagen den 29 oktober 2020

Närvarande: ZO Kurt Palmgren, Tove Nauckhoff från Visby, Sven-Olov Karlsson, Dick Magnusson från
Slite; Bosse Hemph från Klintehamn; VZO Jan-Erik Rosengren, Lena Rosengren från Ljugarn

§1

ZO hälsade alla välkomna.

§2

Närvarande enligt ovan.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Jan-Erik R valdes till sekreterare och Kurt Palmgren att justera protokollet

§5

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

§6

Information från ZO
ZO informerade från GR-mötet: Policy vid bedrägerier, Volontärer och insamling till
nya tält.
Från ZO-möte den 24/9: Foldern ”Lions för dig” skall delas ut vid lämpligt tillfälle,
Volontärfrågan diskuterades på mötet, tveksamheter angående insamling av
mailadresser.
ZO informerade också om den liggande årskalendern, verkar svår att genomföra med
tanke på rådande Covid 19.
Stor tveksamhet till att genomföra zonmöten, vi får avvakta FHM:s
rekommendationer.
Eftersom inga pengar kommer in till klubbkassorna ifrågasätts centrala krav på bidrag.

§7

Status i klubbarna
Generellt kan sägas att det varit låg aktivitet i klubbarna och det gör att det inte
kommer in några pengar då det inte går att genomföra några aktiviteter.
Klinteklubben
Beslut har fattats att lägga ner klubben alternativt förklaras vilande då det finns för få
medlemmar som vill ha klubben kvar. Klubben kommer att finnas kvar detta
verksamhetsår.

Sliteklubben
Styrelsen jobbar på som tidigare och klubben har haft ett månadsmöte och har inte
kunnat genomföra sin loppis som varit deras stora inkomstkälla.
Visbyklubben
Har haft ett månadsmöte utomhus. Jobbar med att sälja enar till Visby
Centrumföreningen för att sättas ut till julskyltningen.
Ljugarnsklubben
Har haft ett möte (Sommarfest) utomhus och planerar ett månadsmöte i november.
Planerar att sända pengar till kriscentret i Lettland så de där kan fixa matkassar till jul
till behövande familjer och pensionärer.
§8

Strategi för marknadsföring/info i zonen
Konstaterades att det inte var läge för några gemensamma aktiviteter eller
marknadsföring i zonen.

§9

Insamling till Beirut
Samtliga klubbar är med på att skänka 2.500 kronor till Beirut.
Sliteklubben utreder om det skall göras gemensamt eller att varje klubb skall betala in
själv.

§10

Hemsida www.lionsgotland.se Status
Det är problem med uppdateringar av den gemensamma hemsidan. Klubbarna
uppmanades att kolla om de har någon som kan hjälpa till med detta.

§11

Övriga frågor
Anmäldes att Skolprojektet ”inget vatten – Inget liv” tills vidare pausats.
Utbildning av klubbfunktionärer diskuterades och föreslogs att distriktet lägger in det i
sin planering med en sådan utbildning på Gotland när det blir läge igen att samla
deltagare.
Klubbarna efterlyste riktlinjer från Lions centralt hur man skall hantera möten och
aktiviteter. Man får en känsla av att man inte uppmärksammat att det pågår en
pandemi.
Klubbarna uppmanades att inte skänka pengar till ”Min stora dag” då det där tydligen
förekommit en del oegentligheter.

§12

Datum och plats för nästa möte
Beslutades att ZO återkommer med förslag på datum för nästa zonmöte.

§ 13

Mötet avslutas
ZO avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jan-Erik Rosengren VZO

Kurt Palmgren

