Zon 6 Lions Distrikt 101 O

Anteckningar från Zonmöte 2 i Zon 6 den 30 november 2020
Mötet var ett Telefonmöte.
Närvarande:

ZO Sven-Arne Wennerberg, LC Huddinge
VZO Björn Andersson, LC Stockholm
LP Lena Melin, LC Saltsjöbaden
VLP Sven Törnqvist, LC Saltsjöbaden
LP Robert Engström, LC Tyresö
Klubbarna Österhaninge och Nacka/Boo/Värmdö hade anmält sig men uteblev eller
förhindrades av någon anledning.

1. ZO Sven-Arne Wennerberg hälsade alla välkomna till zonmöte 2 i Zon 6.
vZO Björn Andersson gör anteckningar från mötet.
2. Deltagarna presenterad sig och klubben
3. Läget i den pågående Coroapandemin gör det mycket svårt att bedriva klubbverksamhet och
insamlingar.
Motioner till RM 2021
Motioner ska vara inlämnade till DG senast 30 november, dvs. idag.
Nya medlemmar
Vi får registrera nya medlemmartill LCI utan anmälningsavgift fram till 31/12 Dock kan det
uppstå praktiska problem med inval då klubben inte har några fysiska möten. Klubben får lösa det
på bästa sätt. Tänk på att även anmäla utträde före 31/12 för att slippa avgiften.
Månadsrapport till LCI
Även om aktivitetsnivån är låg just nu, ska vi ändock lämna månadsrapport till LCI.
Årets sökhund
Lions har sponsrat den hund som utsetts till årets sökhund hos tullverket, även kallad knarkhund
ibland. Den som vill bidra kan sätta in pengar på distriktets konto och ange ’sökhund’ på
inbetalningen.
Tennfatet.
LC Älta har tilldelats årets tennfat med största nettoökning av klubbarna i distriktet.
Lions handbok
Har delats ut till de klubbar som beställt.

Persbrandts tavla
Vinnare kommer snart att utses genom lottning. Det har sålts 2000 andelar som har dragit in över
104tkr. Överskottet går till en ny skolmodul i projektet ´De glömda barnen´.
Miljöpriset
Lions miljöpris gick förra året till Greta Thunborg. Hon har inte deltagit i någon formell
utdelningsceremon men hon har tilldelats Diplom och pengar.
Distriktsråd 28/11
Avgiften till distriktet ska diskuterades. Då pandemin begränsar aktivitetsnivån blir utgifterna
lägre. Budgeten ska ses över och avgiften kan komma sänkas.
Nedlagd klubb
LC Lidingö är nedlagd och LC Sollentuna har avslutat sin verksamhet. Diskussioner pågår om hur
LC Klintehamn ska fortsätta sin verksamhet.
Ungdomsläger
Alla ungdomsläger är inställda 2021. Reserestrektioner och tidsplanering lägger hinder i vägen.
Burn Camp
Rådande avtal mellan distriktet och Karolinska innebär att klubbarna måste betala sin faktura för
Burn Camp.
4. Läget i klubbarna
LC Saltsjöbaden
LC Saltsjöbaden har inga klubbmöten, men styrelsemöten per telefon. Har ställt in aktivitet med
senapsförsäljningen. Ska sälja granar med start nästa helg. En viktig aktivitet för att håla kontakt
med medlemmar.
LC Tyresö
LC Tyresö har fysiska styrelsemöten med fyra deltagare, men inga fysiska klubbmöten. Säljer
julgranar på tre ställen. Börjar sälja 11 december. Har en intressant konkurrens med ICA om
granförsäljning.
5. Aktiviteter
Tipspromenader har diskuterats, men svår att genomföra i praktiken. Viktigt att hålla kontakten
med medlemmar, så att de vet att Lions lever.
6. Barnen i Beirut
Hittills har 250tkr samlats in. 18 klubbar har bidragit. DR beslutade att omedelbart skicka 100tkr.
Projektet avslutas sista december.
7. Förslag till VZO för 2021–2022.
Björn Andersson kan bli ZO nästa verksamhetsår. Men bäst är om ni klubbar i zonen lämnar
förslag kandidater till ZO och VZO. Förslagen lämnas till ZO Sven-Arne Wennerberg före nästa
zonmöte.
ZO kommer att tillskriva samtliga LP i zonen och be om förslag.
8. Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäld

9. Nästa möte
Måndagen den 15 februari 2021.
10. Avslutning
ZO Sven-Arne Wennerberg tackade de närvarande för ett intressant möte och önskade God och
Trevlig jul.

Björn Andersson

Sven-Arne Wennerberg

