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   Presidentmöte den 23/8 2021 på Plevnagården i Malmköping 
 
Närvarande: Lars Kuntze    Oxelösund 
  Lars-Åke Lindman  Oxelösund 
  Conny Larsson   Torshälla 
  Birger Mellström  Mellösa 
  Stig Nygren   Mellösa 
  Göran Rockman  Turinge  
  Otto Vinter   Turinge 
  Kenneth Lilja   Strängnäs 
  Mona Holmberg/Larsson Trosa 
  Göran Hammarlund  Trosa 
  Mari Gölevik   Katerineholm/Oppunda 
 

1. Följande frågor har ställts till klubbarna i Zonen 
 
1) Hur klubben har överlevt pandemin 
2) Hur vi ser på framtiden 
3) Hur klubben skall lösa rekrytering av nya medlemmar. Vilket mål har klubben i detta? 
4) Klubbens möjlighet att bidraga med en vZO 
 
Eskilstuna/Fristaden (muntligt svar).  
 
Klubben har idag 8 medlemmar varav 3 aktiva. Som det ser ut nu kommer klubben att sakteliga avvecklas. 
 
Katrineholm (skriftligt svar).  
 
Vi har samma bekymmer som många andra klubbar att vi inte kunnat träffas och inte heller kunnat få in 
några pengar. 
Beträffande framtiden så hade vi ett krismöte i juni då vår president avled, och vi hade ingen styrelse kvar då 
flera aviserade avhopp från både klubben och styrelsen. 
Jag ställde upp och tog på mig LP då ingen annan ville, och vi fick ihop en styrelse på nytt, svårt att sia om 
framtiden om vi inte kan få in några pengar. 
Klubben har tappat medlemmar och inga nya har vi fått in. 
 
Gnesta (skriftligt svar)  
 
1) Vi har överlevt som klubb. Vi har ännu inte haft något IRL-möte på 3 terminer. 
Så vi är lite ”stukade” med 15 aktiva och 10 övriga (till skillnad från vt-19 då vi var 30 vanliga medlemmar och 
10 övriga). 
15 aktiva och 4 övriga, har slutat av lite olika anledningar (allt från avlidit, åldersskäl till slutat för att det 
kändes hopplöst).  
Kan väl säga att det är lite "si och så" med medlemmarna. Det vacklas just nu om huruvida vi ska genomföra 
Julmarknaden eller ej. Något jag tycker är en förutsättning för att överleva på sikt. 
2) Vi håller på att rekrytera nya medlemmar som vi hoppas ska kunna ge ny energi till klubben.  
3) Vi ska ta in ett antal till att börja med (på G just nu är 2-4 nya). Vårt mål är att åter bli runt 30 aktiva. 
4) Att bidra med en vZO ska nog kunna ske under våren -22 (hoppas vi). 
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Södertälje St:a Rangnhild (skriftligt svar)  
 
1) LC Södertälje St:a Ragnhild tappade tidigt i pandemin ett relativt sett stort antal medlemmar, dock ej på 
grund av densamma utan på grund av långvariga meningsskiljaktigheter kring hur arbetet skulle bedrivas, 
vilket kanske sattes på sin spets just i denna extrema situation. 
Sedan detta inträffade har ett lugn lagt sig över klubben vill jag säga, det är ett mindre ansträngt tonläge och 
vi som är kvar har en vilja att samarbeta utan prestige vilket ger goda förutsättningar för post-pandemin. Vi 
är få, och vi har träffats digitalt under större delen av pandemin, men kunde avsluta med två möten IRL i 
våras, varav en mycket trevlig sommaravslutning. 
2) Vi inser att vi har flera stora utmaningar framför oss, varav såklart medlemsrekryteringen är den största, 
men också att anpassa våra aktiviteter och arbetssätt till delvis nya förutsättningar efter pandemin.  
För vi kommer att se ett fortsatt förändrat beteende hos människor under överskådlig framtid, t ex i 
benägenheten att delta i möten och sociala sammanhang. Jag tror också att den sk äldre generationen, som 
traditionellt varit den som varit lättast att få med på aktiviteter och insamlingar, är försiktigare än 
genomsnittet (obs, min personliga reflektion). 
SÅ: Vi behöver: 

1.    Formulera vår USP – dvs varför ska man gå med i LC Södertälje St:a Ragnhild – göra den bekant och 
bekväm för alla medlemmar som sedan hjälps åt att sälja in den till ett gäng nya, glada medlemmar 

2.    Parallellt inventera nuvarande aktivitetsupplägg/ta fram nya aktiviteter för att samla in medel med 
vilka vi kan hjälpa 

3.    Lägga fokus också på medlemsvården, hur får vi nya och gamla medlemmar att trivas och vilja stanna 
och hjälpa till att utveckla klubben och arbetet? 

3) Delvis besvarat ovan. Målet är att rekrytera medlemmar och säkra klubbens överlevnad bl a genom att 
sänka snittåldern i klubben med nyrekryteringarna. Med det sagt måste klubben ”hålla ihop” dvs gamla som 
nya medlemmar måste ställa upp på och tycka om vår etik, våra mål och vägen dit samt våra 
klubbgemensamma aktiviteter. Det får inte bli för spretigt. Vi har inte hunnit sätta något mål för hur stor 
ökning av medlemsantalet vi skall uppnå.  
4) Som läget är kan vi inte tillsätta alla klubbfunktionärer ens, och jag ser inte att vi i år har möjlighet att 
bidraga. Men i framtiden är målet självklart att vi ska kunna göra det! 
 
Trosa.  
 
Har ställt in marknaden i 2 år. Har tillverkat fågelholkar. Pengar finns kvar i kassan. 3 nya medlemmar på 
gång för inval. 31 medlemmar. 
 
Turinge.  
 
Har haft lite med aktiviteter. Starta upp loppis på länk. Lagt ut varor för försäljning på nätet och kunder har 
ringt och bestämt träff för att se varan vid förrådet. 14 medlemmar 1 på väg att sluta. 
 
Mellösa.   
 
Har legat lågt. Har 13 medlemmar. Tillverkar stora tomtar i trä för försäljning. 
 
Katerineholm/ Oppunda.   
 
16 medlemmar 
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1)Klubben hann genomföra 2 st medlemsmöten i höstas, sept och okt, innan pandemin slog till, 
sen avslutade vi VT med ett fysiskt möte i maj, så totalt hade vi 3 st medlemsmöten föreg. verksamhetsår. 
3 st styrelsemöten och ett digitalt styrelsemöte. 
 
Klubben deltog i en Loppisrunda i Sköldinge. 
 
2) Klubben planerar för en Visafton i vår 2022, det är vår aktivitet som ger mest i inkomst. 
Tyvärr har vi ju inte kunnat genomföra den på 2 år pga pandemin. 
Vi planerar även för ett jullotteri. 
 
Torshälla.  
 
Ingen verksamhet. 23 medlemmar. 
 
Oxelösund.  
 
Möten digitalt. Har kört turister under sommaren med vårt Lionståg. Deltar i bakluckeloppis med 2 andra 
föreningar 8 ggr under sommaren. 25 medlemmar 2-3 på gång in. 
 

2. Aktiviteter under verksamhetsåret. 
 
8 oktober är det Världslionsdagen. Då bör alla klubbar ha någon aktivitet ämnet i år är SYN. Man kan vilka 
aktiviteter som passar klubben bäst. Tips från Lions har skickats ut till LP, LS och aktivitetsansvariga. Afficher 
PDF Faktablad SightFirst PDF Flygblad, LCIF PDF allt finns på Multipeldistriktets hemsida.  Aktiviteten är också 
tänkt som en medlemsrekryteringskampanj. 
 
14 november är det världsdiabetesdagen. Insamling med fokus på diabetes och i vårt distrikt med fokus på 
barndiabetes. Då skall klubbarna också ha aktiviteter. Tips om det kommer senare. 
 
5 juni Världsmiljödagen återkommer senare 
 

3. Beslutade aktiviteter 
 

Viktigt att i bästa möjligaste mån betala in och redovisa beslutade aktivitetsavgifter på distrikt- och 
nationsnivå. Det kan nämnas att under fiskalåret 2020–2021 blev slutresultatet av inbetalningarna mycket 
gott för vår Zon. 
 

4. Distriktsavgiften 
 

Disktriftsavgiften i år blir 100:-/medlem 
 

5. Mötesdagar. 
 

Nästa zonmöte blir i september. Mötesdagar blir måndagar Tid och plats återkommer Zon-ordförande med. 
Övriga möten Extra distriktsmöte 11 sep, Zon-möte slutet november, slutet februari. DM 22 april i Uppsala. 
 

6. IT/Teknik Webmöten 
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Frågan ställdes om det är intressant att som ett komplement kunna ha webbaserat Zon-möte. 
Zonordförande Lars Kuntze utreder frågan 
 
 
Fört anteckningar:      Zon-ordförande: 
Lars –Åke Lindman      Lars Kuntze 
LC Oxelösund       LC Oxelösund 
 
 
 

 


