
THE INTERNATIONALASSOCIATION OF  

LIONS CLUBS 
DISTRIKT 101-O ZON 7 

Protokoll Zonmöte 1 verksamhetsåret 2021-2022  

 Dag: måndag den 20 sept 2021  
 Tid: kl. 18.00  
Plats: Lions lokal Hagv 4 Oxelösund  

1. Mötet öppnas.  

Lars Kuntze ZO öppnade och hälsade alla välkomna.  

2. Godkännande av dagordning  

Godkändes av mötet med tillägg av 2 övriga frågor. Marie Gölevik om glasögon och Göran 
Hammarlund om xDM i Linköping  

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare  
 

Till ordf valdes ZO Lars Kuntze LC Oxelösund och sekreterare Göran Hammarlund LC Trosa samt 
justerare Ingmar Andersson S:ta Ragnhild LC Södertälje och Ann Österberg LC Södertälje S:ta 
Ragnhild 

4. Upprop och presentationsrunda  

Trosa: Göran Hammarlund, Mats Gernandt, Agneta Flock, Elisabeth Hammarlund. 
Gnesta: Henric Sörblad Katrineholm/Oppunda: Marie Gölevik Oxelösund: Ingemar 
Urborn, Lars Kuntze, Lars-Åke Lindman Södertälje/S:ta Ragnhild: Ingmar Andersson, 
Ann Österberg Strängnäs Åke Edler. Torshälla: Östen Belin, Turinge : Otto Winter, 
Jan-Åke Terner.  

5. Protokoll från Presidentmöte  

Lades till handlingarna men skulle distribueras till klubbarna.  

6 Världslionsdagen 8 oktober samt 14/11 Diabetes Lunken  

Sight first finns material att hämta på nätet.. Efterlystes mer hjälp från centralt håll men 
Guvernör Mats G tyckte att marknadsföringen måste ske lokalt. 



7. Medlemsvård och värvning av nya medlemmar  

Svårt att få in nya medlemmar när vi inte har några aktiviteter. Viktigt att hålla kontakten 
med nuvarande medlemmar. För yngre nya medlemmar ska komma till måste det vara i 
samband med aktivitet. Oxelösund hjälper till vid fotbollsläger och kan då eventuellt värva 
nya medlemmar. Jan-Åke Terner vill ha mer Lionskunskap för att kunna tala om för 
presumtiva medlemmar vad vi står för. DG Gernandt tyckte vi kan visa LCIF små videoklipp 
på våra möten. En bilaga med Söderköpings förslag bör bifogas protokollet. 
En fråga från Ann Österberg var om det fanns en strategi för sociala medier. Svar den är 
under utarbetande.  
Glädjande är dock att flera klubbar har nya medlemmar på gång.  

8 Hjälpinsatser/ ´Serviceprojekt  

GST Lars-Åke Lindman och DG och LCIF ansvarig Mats Gernandt höll i denna punkt. 
Viktiga datum är som även diskuterades tidigare 8 oktober, 14 november samt 5 juni.  
8 oktober med Sight First är klubbarna igång med även 14 november med Barndiabetes 
finns det en vilja att arbeta med. Däremot 4 juni ska en planering påbörjas. Information 
finns och kommer att vartefter utökas på vår och MD 101 hemsida.  
Ivar Rylens fina instruktion hur vi ska rapportera i MyLions ska skickas med protokollet. 
Metodhandboken bör samtliga tjänstepersoner i klubbarna titta på ska också skickas ut 
till klubbarna men vi måste förklara att allt som står inte är lag på att utföra utan det som 
med allting ska göras efter eget sunt förnuft 

9. VZO för 2020-2021  

Viktigt att vi alla tänker till. Alla klubbar uppmanas att komma med förslag, 
 
10. Övriga frågor  
 
Marie Gölevik frågade vart glasögon ska skickas och de ska skickas till Vision for all i Linköping. 
Lars Åke Lindman kontrollerar var vi skickar glasögonen eftersom Linköping varit stängt. 

Ingemar Andersson undrade vad som gällde, om glasögonen skall vara tvättade eller inte. Lars Åke 
Lindman återkommer med svar. 

 
Göran Hammarlund rapporterade från xDM att ansvarsfrihet beviljades och Bernt Fransson fick 
en utmärkelse från Lions International som endast ca 40 Lions i världen fått. I övrigt bra 
arrangerat och intressant utbildning och information på temat miljö. Invigningstal gjordes av 
Landshövding Graf som även är Lionsmedlem i Linköping/Valla.  

11. Mötet avslutas  

     ZO Lars Kuntze förklarades mötet avslutat.  



 

Vid protokollet     Mötesordförande  

    Göran Hammarlund LC Trosa    Lars Kuntze LC Oxelösund 

…………………………………   …………………………… 

Justeras  

Ingemar Andersson LC Södertälje S:t Ragnhild Ann Österberg LC Södertälje S:t Ragnhild 

   ………………………………………  …………………………………….. 
 

 

Bilagor: 

 

Annons LC Söderköping/Oxelösund 

My Lions Inrapportering 

Metodhandboken 

Välkommen- Information till nya medlemmar 

Rapport Strängnäs 


