
Protokoll till Presidentmöte 101 O Zon 7 

Plats: Gästgivargården på Hembygdsgården i Gnesta 

Tid: Måndag den 29 augusti, kl 19.00 

Protokoll: 

1. Val av ordförande 
a. Sune Engström, som också hälsade oss välkomna. Stort och speciellt tack 

till Sune fru för en fantastisk paj och efterföljande rulltårta.  
 

2. Val av sekreterare 
a. Mikael Sälg (LC Gnesta) 

 
3. Presentation av deltagarna 

a. Ingemar A > St Ragnhild 
b. Lars K > Oxelösund 
c. Bengt L > Trosa 
d. Mikael S > Gnesta 
e. Kenneth L > Strängnäs 
f. Anders M > Trosa 

 
4. Godkännande av dagordning 

a. Godkändes av mötet 
 

5. Läget för klubbarna i Zonen, medlemmar, aktiviteter  
a. Gnesta  

i. 25 medlemmar // 15 aktiva 
ii. Aktiviteter (Gnesta Trampet, julmarknad, julkonsert, loppis 

(numer 2 dagar i veckan). 
iii. Nya medlemmar, första kvinnor in i klubben > nu skrivs historia! 

b. Strängnäs 
i. 14 medlemmar // 7 aktiva 

ii. Loppisarna största aktivitet (uthyrning platser) 
iii. Samarbete med Mitt Strängnäs (köpmannaföreningen). Fiskdamm 
iv. Lucia firande arrangeras av klubben. Samarbete med det lokala 

näringslivet. 
v. Knutsdans när julen städas ut. 

vi. Nya medlemmar på väg in, roligt. 
c. Trosa  

i. Trosa marknad > den stora och den enda stora intäktdrivande 
aktiviteten (2 års vilande) 

ii. Nytt grepp > Senior dans > intressant projekt 
iii. Guldkants aktivitet > Särskilda Boenden > arrangeras 1 gång per 

månad. Sådant som ger det där lite extra för de boende. Skapar 
också en värdeskapande aktivitet för medlemmarna i klubben, 
mycket positivt. 



iv. 33 medlemmar // 25 aktiva > ett bra flöde på medlemsintag 
d. Oxelösund 

i. 26 aktiva medlemmar. 
ii. Aktiviteter > Marknad, Tåget de stora aktiviteterna + en del 

mindre aktiviteter löpande. 
iii. Klubben ska profilera sig i SPF 

e. Södertälje 
i. 10 medlemmar idag 

ii. Nya tag i klubben för att nyrekrytera och få lite ny energi 
iii. Jobbar med synlighet och Lions logotype 
iv. ICA Maxi och Lions samarbetar med Ukraina arbete 
v. Mint försäljning en lång och fin tradition 

vi. Jobbar också med att finna nya aktiviteter 
f. Övriga klubbar kort uppdatering via mejl till ZO. 

 
6. Rapport från Distriktsrådsmötet i Södertälje 2022-08-20 

a. Stort fokus på medlemsrekrytering 
b. Tennfatet > delas ut av Hedersrådet 
c. Valnämnden > vakant > arbete pågår 

 
7. Mötesdagar för Zon 7, 2022 – 2023 

a. Alla möten på Skogshöjd 
b. 2022 12/9 + 14/11 > 2023 6/2 + 17/4 
c. Tider 

i. Mat serveras 18:30 
ii. Möte startar 19:00 

 
8. Extra DM i Trosa 2022-09-17 

a. Inbjudan utskickad till samtliga Presidenter och sekreterare. 
 

9. Ungdomslägret på Stensund 2023 
a. Nytt försök efter pandemin 
b. 24/7 -4/8 på Stensundsfolkhögsskola 
c. Ca 20 ungdomar 
d. Ny ledningsgrupp sammansatt och igång med arbetet. 

 
10. Övriga frågor 

a. Burn Camp 
i. Kort information av Ingemar 

ii. Mer information läggs upp på nätet 
iii. Nytt 3 års avtal signerat, roligt. 
iv. Detta ska samtliga klubbar vara med att betala till. 
v. Nästa läger på Smedjebacken. 

vi. Mer information kommer på nästa eDM. 
 

b. Allmän information 
i. GR möte genomfört 



ii. Nya tag avseende medlemssatsningen 
iii. IP (International President) på besök och med på mötet 
iv. Stort fokus på profilering av de lokala klubbarna. 
v. Sociala media och dess användande > mer utbildning med detta > 

viktigt att vi syns i fler sammanhang, stort som litet. 
vi. Barndiabetes fonden samarbete på olika plattform, mer 

information på nästa zonmöte, bra. 
vii. Världs Lion dagen 8/10, stor insats avseende katastroftälten. 

viii. Nya tag på Lions hemsida, vilken information vill medlemmarna 
ha och på vilket sätt? Viktigt att vi aktivt jobbar med frågan. 
 

11. vZO 
a. Ann Österberg tar detta. 

 
12. Klubb besök ZO  

a. Sune och Ann kommer att hjälpas åt och kommer på besök i klubbarna, 
de återkommer med datum framöver. 
 

13. Mötets avslut 
a. Sune tackade för ett gott möte. 


