
          
  Zon 6 Lions Distrikt 101 O 
 

 
Anteckningar från Zonmöte 4 i Zon 6 den 15 april november 2021 

 
 Videomöte Zoom. 

  
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 
LS Lennart Sundberg   LC Österhaninge 

 
LP Leif Törnblom LC Nacka/Boo/Värmdö och LP Bernt Svensson LC Västerhaninge anmälde 
förhinder. 

 

1. ZO Sven-Arne Wennerberg hälsade alla välkomna till Zonmöte 4 i Zon 6.  
vZO Björn Andersson gör anteckningar från mötet. 
 

2. Rapport från distriktet. 
En IT-kommitté har bildats med uppgift att utreda och leda utvecklingen av IT-användandet vid 
möten mellan distrikt, zoner och klubbar. för att bland annat underlätta digitala möten. Kommittén 
skal även bidra med utbildning av medlemmarna i ämnet. 
En enkät har skickats till klubbarna där man frågar om klubben behöver utbildning för att använda 
Zoom, klubbarna ombedes svara på denna enkät. 
Zonen har tilldelats en licens på Zoom som kan användas av klubbarna. Kontakta ZO för bokning 
och instruktioner. 
 
Avtalet med STIM/SAMI är uppsagt per den 31 december 2021, förhandling om nytt avtal har 
inletts. 
 
Konungens jubileumsfond möts den 22 april där man beslutar om bidrag till de inkomma 
ansökningar. 

 
Projektet Barnen i Beirut har stått stilla under pandemin. Multipeldistriktet har sänt 100 000kr till 
Lions Beirut. Det finns två ansökningar om pengar för operationer. 
 
Distrikt 101-O har en egen Facebooksida. Den är tydligen nästan okänd bland våra medlemmar. 
Vi behöver göra mer reklam för denna digitala kanal. Vi medlemmar uppmanas stödja inläggen 
som förekommer där. 
 
Vi har varit dåliga med att dela med oss av våra aktiviteter. Inrapportering av klubbarnas 
aktiviteter till MyLCI är låg. Endast 7 av 78 i distriktet har rapporterat någon aktivitet. Det är 
viktigt för LCI att rapporterna görs. 
 
Lions utbildningsdag 27 mars för distriktet finns inspelad. Ralf Melin redigerar materialet innan 
det publiceras på distriktets hemsida. 
 
 
 

  



 

 

LCIF kampanj 100 går ganska bra. Lions Sverige hädar sig väl när det gäller att nå det satta målet.  
Bra om de klubbarna har som medel lämnar bidrag till Kampanj 100/LCIF bidraget som kan 
omvandlas till utmärkelsen Melvin Jones. En sådan kostar USD 1000.  
 
Enligt en rapport från LCIF har följande klubbar medel innestående som kan omvandlas till Melvin    
Jones.  

LC Nacka/Boo/Värmdö       820$ 
:        LC Saltsjöbaden      1 595$ 
     LC Sorunda      5 094$    

LC Tyresö       5 432$ 
LC Västerhaninge   11 794$ 
LC Älta      1 872$ 
LC Österhaninge      1 900 $ 

 
Klubbarna behöver utse miljöansvarig. Rapportera i MyLCI. 
 
Finansieringen av Burn Camp är ännu inte helt säkrad. Det fattas 26 000 SEK. Vädjar till de 
klubbar som inte betalt sin andel att de betalar den.   
 

     PR-Info aktualiserad och behöver komma ingång när pandemin avtar.  
 
Distriktsmötet 24 april kommer att ledas av PGRO Torbjörn Bengtsson, sekreterare är VDG Mats 
Gernandt, justerare och rösträknare är Ingemar Andersson och Gunnar Rydin. 
 
Barndiabetsfonden kommer att informera på DM. Kunskapsvecka i maj tillsammans med Lions 

 
3. Inför Distriktsmötet 

Valberedningen föreslår för verksamhetsåret 2021–2022 som DG, Mats Gernandt LC Trosa som 
VDG, Göran Hammarlund LC Trosa och 2VDG, Lennart Sundberg LC Österhaninge. 
 
Budgetförslaget för distriktsavgiften innebär att den tillfälligt sänks från 140 till 100 kronor per 
medlem. Kostnaderna för distriktet under pandemiåren har varit lägre än planerat., 
 
AU föreslår en sammanslagning av kontonen, Lions Bästa Vänner, Price Waterhouse och Sten 
Åkestams konto för ungdom slås samman till ett konto för Ungdomsverksamhet.   
 
Det är oklart om det blir något ungdomsläger 2023. Pandemin har stökat till planeringen. 
 
Enligt förslag på DM ska klubbarna bidra med 10 kronor per medlem till LEO och 40 till Burn 
Camp. Därutöver uppmanas klubbarna bidra med 40 kronor till Lions forskningsfond mot 
folksjukdomar. 
 

4. Rapport från klubbarna 
 
Pandemin har tvingat alla klubbar att minska eller ställa in sina aktiviteter. Nu när vaccineringen 
har rullat i gång räknar många med att aktiviteterna kan återupptas i höst. 
 
LC Saltsjöbaden har tappat tre medlemmar. Har genomfört ett digitalt månadsmöte, men bara en 
medlem förutom styrelsen deltog. Nästa månadsmöte blir förhoppningsvis fysiskt. Som ny LP vill 
Sven Fernqvist, synliggöra klubben, bland annat genom att sätta upp Lions tält. Syns vi inte, finns vi 
inte. 
 
LC Tyresö har fortfarande 32 medlemmar. Styrelsen har telefonmöten och LP Robert Engström 
skickar ut ett informationsblad till medlemmarna. Digitalt månadsmöte i april planeras. En tårtaktivitet 



 

 

planeras då hemtjänst och äldreboende i Tyresö ska bjudas på tårta. Robert kontaktar Mitt i Tyresö för 
att se om de kan skriva om detta. 
 
LC Österhaninge har 13 medlemmar. Har inte kunnat genomföra några aktiviteter, men planerar 
ett fysiskt månadsmöte i april. Kommer ge pengar till musik på äldreboende samt kulturaktiviteter 
på sjukhus då Region Stockholm dragit ned bidraget. Planerar matkassar till behövande till julen. 

 
5. Förslag på VZO för 2021–2022 och val av denne  

Inget förslag fanns. Lennart Sundberg kontaktar klubbar i zonen för att finna ny VZO.   
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

7. Nästa möte  
Lennart Sundberg kommer att sända en kallelse då Guvernörsrådet och DG gjort en årsplan. 
Zonmöten ska genomföras i samband med distriktsrådsmöten som beror på guvernörsrådsmöten. 

 
8. Avslutning 

ZO Sven-Arne Wennerberg tackade för ett väl genomfört möte och för sin tid som ZO för 
verksamhetsåret 2020–2021. Vi kommer att behöva samarbeta mer i framtiden och stötta varandra för 
att Lions ska överleva. Som tillträdande ZO tackade Lennart Sundberg Sven-Arne för hans stora insats 
som ZO under dessa stora svårigheter med pandemin. 
 
 

 
 

Björn Andersson     Sven-Arne Wennerberg  
VZO       ZO  


