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Anteckningar vid zonmöte 211130.  

Plats, Vinterbrinksvägen 41A VHV i Saltsjöbaden 

 

Närvarande:  LC Saltsjöbaden; Sven Fernqvist, Lena Melin, Ralf Melin 

 LC Tyresö; Robert Engström 

 LC Älta; Nils Lind, Eva Kartus 

 DG Mats Gernandt, vDG Göran Hammarlund 

Frånvarande:  LC Västerhaninge, LC Österhaninge, LC Sorunda/Ösmo, LC Nacka/Boo/Värmdö 

DG Mats hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade zonen andra möte för 

verksamhetsåret. Diskussionen är tänkt att fokuseras på medlemsutveckling enligt den mall för 

Distriktguvernörens Rådgivande Kommittée (Zonmöten) 

1. Presentation av klubbarna inleddes. Fråga restes hur klubbarna hittar nya medlemmar. Älta 

har en informationsskylt i Älta Centrum. Delar ur ett uppmuntranspris som ger stor 

uppmärksamhet på Facebook. Samverkan med andra föreningar och/eller riktad Lionsinsats 

till speciella grupper som göra att man känner samhörighet med Lions och vill samarbeta/bli 

medlemmar. Den Internationelle Lionspresidenten, Douglas Alexander, som besökte oss i 

Kista i november ser att om varje medlem frågar en av sina 

kamrater/bekanta/släktingar/anhöriga så finns möjlighet att distriktet kan öka 

medlemsantalet med 1500 medlemmar under en kort tidsrymd. IP Alexander myntade detta 

som ett enkelt begrepp - Ask One. (ungefär Våga Fråga En!). Detta hade även den tidigare 

Internationelle Presidenten Joe Preston som signum under sin tid som världspresident 2015. 

 

2. Kommande aktiviteter:  

- LC Tyresö säljer 1100 Granar på tre olika fysiska ställen och får hjälp av 

scouterna och Hanvikens IF. Sickla marknads parkering är dessvärre avslutad 

men var ett bra samarbete mellan flera klubbar i zonen. Man har vidare tagit 

fram en Tipspromenad med fokus på Barndiabetesforskning där det även 

finns plats för medlemsinformation och – värvning. 

- LC Saltsjöbaden säljer granar och senap med start den 4 december. Kuriosa 

är att senapsreceptet härstammar från LC Tyresö som frikostigt delade med 

sig av det 1996. Har varit en stor och kär inkomstkälla för Saltsjöbaden. 

(Under förra december var abstinensen från Lionssenap i området total! Vi 

fick insändare till hemsidan varför det inte fanns någon senap!) 

 

- LC Älta Har et lukrativt inköpsavtal med färdigpaketerad gödsel som 

levereras till kundens hemadress. Aktiviteten är väldigt uppskattad i 

området. I övrigt pågår ett medlemsutvecklingsarbete i stort som smått i 

olika sammanhang samt i olika medier. 
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3. Inleddes en diskussion om Medlemsvård: Trivsel i klubbarna är centralt. Se till att det händer något 

positivt i mötet som man kan ta med sig och lära sig något av. Studiebesök, föreläsningar för att 

uppmuntra medlemskapet. Centralt är att inom zonen att framöver hjälpa klubbarna att hjälpa 

varandra. 

4. Distriktskassörerna har gemensamt kommit fram med hur betalningsströmmar ska gå till på 

klubbnivå fortsättningsvis, ex vid utlandsbetalningar. DK Birgitta Åkestam kommer att gå ut med info 

till klubbkassörerna. 

5. Lotterier. Det finns formella regler och förutsättningar. Tillstånd ska sökas från kommun och/eller 

polisen på förhand. Hör av dig till LC Tyresö eller LC Trosa för mer information. 

6. Mer externa aktiviteter.  

- Ett nytt projekt går igång på Riksnivå då Lions vid ansökt, och erhållit $15.000 för att 

genomföra projekt med fokus på medlemsrekrytering och diabetes. Projektledare är 

MDGST Bjarne Hald som ansvarar för material och information. Vår egen GST Lars-Åke 

Lindman, LC Oxelösund kan bistå med mer information.  

- Utbildningsdagen sker 26 februari på Scandic Skogshöjd i Södertälje. En subvention 

går ut med 15kr mil tor Södertälje och kan användas som klubben vill som ekonomiskt 

stöd för tågresa etc.  

- LC Danderyd utsågs till vinnande bidrag till fredsaffischtävlingen.  

- Alla klubbar bör se över distriktets aktivitetsrapportering per klubb. Alla har inte 

redovisat sina bidrag.  

- Eventuellt kan Lions bli medlemmar i GIVA och med det till Postkodlotteriet. 

Utredning pågår. Ansökan till sökanden till Lions ungdomsläger ska snart in.  

7. Övriga frågor. 

- Älta vill gärna satsa på miljöfrågor. Föreslogs att kontakta 

distriktets/multipeldistriktets miljökoordinatorer, Anders Engström LC Ljugarn 

(distrikt) och eller Jan Eksvärd LC Knivsta (MD) som kan komma med råd och 

eventuellt föreläsa. 

 

Inga andra frågor restes varvid DG Mats avslutade mötet. 

 

Vid anteckningarna: 

 

Ralf Melin, LC Saltsjöbaden 


