
          
  Zon 6 Lions Distrikt 101 O 

 

 

Anteckningar från Zonmöte 3 i Zon 6 den 15 februari november 2021 

 

 Videomöte Microsoft Teams. 

  

Närvarande: ZO Sven-Arne Wennerberg,  LC Huddinge  
VZO Björn Andersson,  LC Stockholm   

LP Lena Melin,   LC Saltsjöbaden 

VLP Sven Fernqvist,   LC Saltsjöbaden 

LP Robert Engström,   LC Tyresö 

LP Bernt Svensson   LC Västerhaninge 

LP Leif Törnblom   LC Nacka/Boo/Värmdö   

LC LP Lennart Sundberg  LC Österhaninge 

 

1. ZO Sven-Arne Wennerberg hälsade alla välkomna till Zonmöte 3 i Zon 6.  

VZO Björn Andersson gör anteckningar från mötet. 

 

2. Efter en del preludier med videomötet fick vi lära känna deltagarna på ett annat sätt än vanligt. 

 

3. Läget i pandemin är oförändrat och gör det mycket svårt att bedriva klubbverksamhet och 

insamlingar. ZO berörde några frågor som DG särskilt vill betona. 

 

DG.s nyhetsbrev och protokoll  

Nyhetsbrev och protokoll från DR3 finns på distriktets hemsida. (Kom ihåg att logga in) 

 

Nya medlemmar 

Vi får registrera chartermedlemmar och nya medlemmar till LCI utan anmälningsavgift och 

medlemsavgift fram till 30/6 2021. 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 

för att slippa avgifter. 

 

Motioner till RM 2021 

LC Stockholm har lämnat in en motion om att Lions ska kunna delta i Pride. Motionen bifölls med 

följande tillägg: ”Lionsmedlem och/eller Lionsklubb i förening kan delta i en Pride-aktivitet, där 

det klart framgår att deltagarna är medlemmar i klubbat tillhörande Lions Club International i syfte 

att profilera Lions som en stödjande organisation”. 

 

Nomineringar till 101O 

Nomineringar till poster i 101O ska lämnas till distriktet senast 31/3. Förslag till Lions 

livskvalitépris lämnas senast 28/2. 

 

Utbildning 101O 

En digital utbildningsdag för funktionärer i klubbarna genomförs 27/3. 

 

Miljöansvarig i klubbarna. 

De klubbar som ännu inte anmält någon som miljöansvarig bör göras det snarast möjligt till Jan 

Eksvärd LC Knivsta. 

 

 

https://usercontent.one/wp/www.101o-lions.se/wp-content/uploads/2021/02/DGs-nyhetsbrev-2021-02-februari.pdf
https://usercontent.one/wp/www.101o-lions.se/wp-content/uploads/2020/02/101o-dr3-20200111-protokoll-signerat-1.pdf


 

 

 

Kampanj 100 

LCI kampanj 100 behöver mer pengar. Även om klubbarna har ont om pengar är det angeläget att 

skänka till den insamlingen.  

 

DM april 2021 

Nästa distriktsmöte äger rum 24/4. Mötet blir digitalt. Hur omröstning ska ske meddelas senare. 

 

RM maj 2021 

Riksmötet äger rum 6–9/5. Det skulle ha genomförts i Borås, men det blir digitalt. Instruktioner 

kommer. 

 

Convention juni 2021. 

Skulle ha ägt rum i Montreal, Kanada. Blir ett digitalt möte. Hur det kan genomföras blir 

spännande att se.  

 

Persbrandts tavla  

Vinnare blev LC Bankeryd distrikt 101V. Bild på tavlan finns i protokollet från zonmöte 1, 28/9 

2020. 

 

Medlemsutvecklingen 

Under pågående pandemi är det svårt rekrytera nya medlemmar. PID Bruno Ahlqvist har föreslagit 

att MD ansöker om ett bidrag för att anställa en person på deltid i tre år för att aktivt söka nya 

medlemmar och bilda nya klubbar. Största problemen finns i storstäderna där vi tappat många 

klubbar och medlemmar. 

 

Hjälpfonden 

Varje distrikt ska bidra med 100 000 SEK. Den som har förslag på mottagare av pengar från 

fonden kontaktar DG direkt. 

 

Konungens Jubileumsfond 

Den som har ett barn- och ungdomsprojekt kan söka pengar från fonden. Ansökan görs direkt till 

fonden. 

 

Budkavle på cykel 

Distrikt 101M har föreslagit en budkavle på cykel genom Norden som en miljöaktivitet. Temat är 

vatten och klubbar utmanar varandra. 

 

Medlemsavgiften 

Frågan om medlemsavgiften har diskuterats då aktiviteterna är få just nu. VDG arbetar med budget 

för 2021/2022 så frågan återkommer på DM. 

 

 

4. Läget i klubbarna 

LC Älta? 

Leif Törnblom meddelade att klubben inte kunnat genomföra några aktiviteter. 

 

LC Saltsjöbaden 

Har sålt många granar. Stor sug efter julgranar. Digitala styrelsemöten genomförs och utförliga 

styrelseprotokoll sänds till medlemmarna. Har haft ett månadsmöte utomhus med grillad korv.    

 

 

 



 

 

LC Tyresö 

LC Tyresö har sålt 1 150 julgranar. Har digitala styrelsemöten och månadsmöten i mars. Klubben 

skulle ha ett klubbmöte utomhus och grilla korv. Klubben har beslutat att sittande styrelse får 

mandat för nästa verksamhetsår. 

   

LC Västerhaninge 

Har delat ut tårta till äldreboenden i höstas och kommer att göra det även i vår. Har loppislokal i 

Västerhaninge där de tar emot saker på lördagarna. Kommunen som är hyresvärd har gett rabatt på 

hyran under pandemin. Har digitala styrelsemöten. Har halverat medlemsavgiften.              

Klubben har beslutat att sittande styrelse får mandat för nästa verksamhetsår. 

  

                  LC Österhaninge 

Har inga aktiviteter men har haft ett möte i Tyresta med korvgrillning. Bibehåller samma styrelse 

2021/2022 som tidigare. 

                             

5. Barnen i Beirut 

Fram till projektavslutet 31/12 har 280tkr samlats in. DR beslutade att omedelbart skicka 100tkr. 

Och en person har opererats. Det är nu svårt att identifiera dem som behöver opereras inom 

ändamålet med insamlingen. DG och 1:e VDG har kontakt med LC Beirut och följer utvecklingen 

på projektet så att pengarna kommer användas på rätt sätt längre fram. Information kommer att 

lämnas fortlöpande. 

 

 

6. Förslag till ZO för 2021–2022. 

Till ZO för 2021–2022 förslås Lennart Sundberg LC Österhaninge, 

Beslutades att utse Lennart Sundberg LC Österhaninge till zonordföranden för zon 6. 

VZO för 2021–2022, inget förslag finns. 

 

7. Övriga frågor 

Trots allt har de flesta klubbarna bidragit till distriktets aktiviteter som beslutades på DM. 

 

Förslag till 2vDG finns, men är inte officiellt då berörd klubb ännu inte nominerat personen. 

 

8. Nästa möte  

Torsdagen den 15 april 2021. 

 

9. Avslutning 

ZO Sven-Arne Wennerberg tackade de närvarande för ett intressant möte. 

 

 

 

 
Björn Andersson     Sven-Arne Wennerberg  

VZO       ZO  


