LIONS CLUB DISTRIKT 101 O, Zon 8
Protokoll fört vid Presidentmöte Zon 8 den 22 september 2021 i LC Åbys lokal
Bifogas:

Närvarolista, kalender, anvisningar för My Lions och GDPR Registrering.

§1 Mötets öppnande
Efter en god förtäring av pajer och sallader samt kaffe och kaka, hälsar ZO Alicia Bengtsson
distriksguvernör, DG Mats Gernandt och servicekoordinator, GST Lars-Åke Lindman
välkomna till dagens presidentmöte.
§2 Val av sekreterare
Valdes Torbjörn Karlbom LC Skärblacka.
§3 Dagordning och anmälan om frågor
Dagordningen godkändes.
§4 Information från DR 1, Verksamhetsplan och mål. Zonordförandes roll.
Alicia föredrog delar ur denna. Önskas en IT-kontakt och en Miljökontakt i klubbarna. DG,
Mats Gernandt Informerade om My Lions för indatering. Mats Hultgren LC Skärblacka är VZO
i zon 8 och har Licens för nyttjande av Zoom för digitala möten. Vid nästa zonmöte tar vi upp
medlemsrekrytering och medlemsvård. Det kommer dessutom att finnas en punkt med
Samordning inom zonen.
Ledarskapsutveckling inom distriktet betonades. Alicia presenterade ZO roll.
Rapport om Barnen i Beirut presenteras i kommande DG-brev.
§5 VärldsLionsdagen med fokus på syn och Världsdiabetesdagen 14 november.
Kan vi hitta gemensamma aktiviteter i zonen?
GST Lars-Åke Lindman informerade om de tre nationella aktiviteterna nämligen:
– Världslionsdagen den 8 oktober med fokus syn, material finns på hemsidan
– Världsdiabetesdagen dn 14 november, material kommer, prio barndiabetes
– Världsmiljödagen den 5 juni 2022.
§6 Klubbarnas framtida arbete? Utveckling, mål, hur går vi vidare?
Finspång: Hade tyvärr ingen möjlighet att komma, men har rapporterat om sitt första fysiska
månadsmöte och att fokus ligger på att starta klubben efter ett långt upehåll, där bland
annat tillsättning av president kommer att ske.
Norrköping: Haft ett möte, kör ett halvår till, sedan sker avveckling. För närvarande finns
ingen President och sekreterare.
Mats Gernandt uppmanade att studera Metodboken för att kunna finna någon lösning på
situationen. Här startade en lång diskussion om klubbars olika upplevelser/lägen.
Söderköping: Fredagen den 8 oktober står klubben utanför systembolaget och synliggör
Lions arbete. Kaffe och bulle finns att tillgå.
Skärblacka: Har det besvärligt med ekonomin, har ebb i aktivitetskassan efter utbetalningar
till olika projekt och distriktsaktiviteter. Administrationskassan ligger på minimum, beroende
på lågt medlemsantal och fasta utgifter, till stor del beroende på den pandemi alla drabbats
av. Klubben tar kontakt med distriktet för ”konsultation”. Klubben jobbar hårt för att kunna
genomföra den återkommande stora aktiviteten Jul på Löfstad Slott. Klubben hoppas få stöd
från LC Söderköping, som är intresserad och eventuellt av andra klubbar.
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Valdemarsvik: Har äldre medlemmar, vilka kan ha begränsningar i Lionsarbetet. De
återkommande marknaderna som klubben har arrangerat under många år har inte
genomförts under pandemin, två tillfällen. Detta visar sig i ekonomin. Planerar Musik och
stöd till äldreboenden efter kassans storlek. Förhoppning kunna göra två Marknader, men
med stor tvekan. Man ställer sig frågan, kan klubben finnas kvar.
Här återuppstod diskussion med olika idéer hur det skulle förfaras för klubbarnas rekrytering
av nya medlemmar och särskilt de yngre åldrarna.
Åby: Upplever en liten uppgång. Loppisaffären återstartad och öppnad.
Närliggande Hästgård tar hjälp av Lions i Åby, vilket ger gott tillskott i kassan, även om det
tär på krafterna bland Lionsmedlemmarna. Har haft sitt första fysiska medlemsmöte med
hög närvaro. Under VärldsLionsdagen säljs Varm korv och kaffe vid Loppisbutiken och delar
ut foldrar.
Efter klubbarnas rapportering återuppstod diskussioner och idéuppslag hur zonen ska kunna
utvecklas. Många förslag kom i dagen. Klubbarna anser att vi bör samarbeta mer.
I slutskedet av klubbarnas redogörelse såg deltagarna lite ljusare på tiden framför oss.
§7 Vi fastställer datum för zonmöten.
 24 november hos LC Söderköping.
 9 februari hos LC Skärblacka
 6 april 2022 HEMLIGT.
§8 Vi kommer överens om klubbesöken och hoppas att ingen pandemi utbryter.
Klubbesök:
Norrköping:
9 november.
Skärblacka:
12november.
Valdemarsvik: 8 mars.
Söderköping: 7 februari.
Åby:
19 oktober.
§9 VZO för verksamhetsåret 2022-2023.
Klubbarna uppmanades att redan nu tillsammans arbeta fram en medlem till denna post.
Innevarande år är Mats Hulgren VZO.
§10 Övriga frågor.
Inget.
§11 Avslutning.
ZO Alicia tackade för ett bra presidentmöte och önskade klubbarna god framgång.
Vid protokollet
Torbjörn Karlbom,
LC Skärblacka
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