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Protokoll Zonmöte 1 2022/2023 i Zon 7 

 
Plats:    Scandic Hotel, Skogshöjd, Södertälje 
Tid:    Måndagen den 12 september 2022 kl 18.30  
 

1. Mötets öppnande och presentation av deltagarna. 
 

Deltagare: GMT Torbjörn Bengtsson och Gudrun Bengtsson - LC Upplands Väsby, Leif Jilsmo - LC 
Eskilstuna/Fristaden, Sune Engström, Mikael Sälg -  LC Gnesta, Lars Kuntze - LC Oxelösund, Kenneth Lilja – 
LC Strängnäs, Ingemar Andersson, Ann Österberg – LC Södertälje/St:a Ragnhild, Claes Ribe, Conny Larsson 
– LC Torshälla, Göran Hammarlund, Agneta Flock – LC Trosa, Jan-Åke Ternert, Otto Winter – LC Turinge 

 
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Sune Engström, Sekreterare: Ann Österberg, Justerare: Ingemar Andersson  
 

3. GMT Torbjörn Bengtsson, Upplands Väsby pratade om livsvärderingar som påverkar våra möjligheter att 
få nya Lions och behålla dem som medlemmar under rubriken ”Då, idag, imorgon och bortom 
horisonten. Hur skiftet i våra livsvärderingar påverkar våra möjligheter att få nya Lions och behålla dem 
som medlemmar” 
Se hans presentation som biläggs protokollet. Kort diskussion följde kring bland annat våra möjligheter att 
lägga resurser på marknadsföring, som ett möjligt sätt att följa med vår tid.  

 
4. Godkännande av dagordningen.    

 
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, se punkten  

 
5. Protokoll från Presidentmötet i Gnesta 2022-08-29, bifogades som bilaga till kallelsen 

 
Tillägg från klubbar som ej var representerade på presidentmötet:  
Turinge (ej med på Presidentmötet) redogjorde för sina aktiviteter. Klubbens stora loppmarknad kommer 
ej att återupptas (luften gick ur under pandemin), dels pga åldersskäl, dels pga kommunens försvårande av 
verksamheten. Lagerlokalen man hyr kunde fungera som loppislokal men det har ägaren satt nej till. 
Därför har man nu mindre loppisar som totalt dragit in drygt 45 tsek hittills, och man har också sålt för 58 
tsek på digital loppis. Merförsäljning kommer av att man då hämtar det man köpt i lagerlokalen och hittar 
annat intressant att köpa. Man är 15 medlemmar, tar in en ny medlem denna vecka och blir då 16. 
Julmarknad/julgransförsäljning diskuteras också. Klubben har ett vintertält till förfogande om behov finns i 
andra klubbar.  
 
Eskilstuna (ej heller med på presidentmötet). Man är 4 medlemmar. Under sommaren har man deltagit i 
motorträffar för att synas i lokalsamhället. Man har också levererat 17000 babymössor som landade med 
hjälp av Human Bridge som en del av deras baby-paket till Afrika. Man funderar på framtiden då man är så 
få medlemmar. Man har mycket Lionsmaterial i sina förråd, bland annat ett vintertält, som man vill ha 
hjälp med att ta omhand skulle det bli aktuellt med nedläggning.  
 
Protokollet i övrigt lades till handlingarna.  
 

6. V ZO för verksamhetsåret 2022 – 2023 
Ann Österberg, LC Södertälje St:a Ragnhild,  valdes som V ZO för verksamhetsåret 2022-2023 
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7.   Zonmöten under kommande verksamhetsår 
Möten kommer att hållas enligt följande: Måndag 14 november, 6 februari, 17 april – alla möten bokade 
på Scandic Skogshöjd.   

 
8.   Information om Zonernas roll 

Zonens viktigaste funktion är att vara en rådgivande kommitté för distriktsguvernören, och länken mellan 
klubbarna och distriktet. Vi har nu en zon bestående av Sörmlandsklubbar, från både större och mindre 
orter. Zonen är en mycket viktig del av Lions arbete. Presidenter och sekreterare i klubbarna bjuds in till 
alla möten. Året kommer att präglas av arbetet kring medlemsvård och medlemsutveckling. LC Mellösa 
lägger ner efter innevarande kalenderår vilket gör att vi då är 8 klubbar kvar i vår zon.   
 

9.   Information från Distriktsråds- och Guvenörsrådsmöten 
Distriktsrådet: Protokoll har ej kommit ännu, men är på väg och kan läsas på distriktets hemsida.  
 
Guvernörsrådet: Internationella presidenten Brian Sheehan med fru besökte mötet. Han visade sig vara 
mycket progressiv och helt fokuserad på medlemsvård och medlemsutveckling vilket ju ligger väl i linje 
med vårt eget fokus i Sverige. Han ser gärna att vi inte ska vara så stelbenta och formella i vår organisation 
utan följa med vår tid. IP var mycket entusiasmerande. 
De 5 distriktsguvernörerna arbetar väldigt tätt tillsammans, för att hindra fortsatt medlemstapp och vända 
utvecklingen.  

 
10. Ungdomsläger på Stensund 2023 

En ledningsgrupp är bildad bestående av: 
Sune Engström, LC Gnesta 
Ingemar Andersson och Ann Österberg, LC Södertälje St:a Ragnhild  
Krister Andersson , YEC, LC Åby 
Tomas Flock (lägeransvarig) och Agneta Flock, LC Trosa 
Lilian Holmgren, LC Oxelösund 
Elisabeth Hammarlund, LC Trosa även hon.  
 
Högst 20 ungdomar kommer att få delta på lägret som kommer att gå av stapeln 24 juli till 4 augusti 2023 
på Stensunds Folkhögskola utanför Trosa. Det är föreslaget att förkorta den sk familjevistelsen från en hel 
vecka till en helg före lägervistelsen, vilket godkänts. Vi kommer att behöva hjälp med bemanning av 
lägret, och troligen kommer också en begäran om medel från klubbarna att komma för att finansiera 
lägret. ZO bad klubbarna att redan nu ta upp ämnet i klubbarna, speciellt att redan höra efter intresset för 
att vara värdfamilj fredag-söndag innan lägret. Om man vill och kan ta emot en ungdom dessa dagar 
hämtar man dem på ex Arlanda och lämnar av dem på Stensund när lägret startar.  

 
11. Klubbesök av ZO och v ZO 

 
Med dagens distriktsindelning är det ZO som åker ut på klubbesök då antalet klubbar per distrikt är så 
stort att det är omöjligt för DG att göra detta. ZO och VZO återkommer med förfrågan till respektive klubb 
för att planera in dessa besök.  

 
12. Världslionsdagen den 8 oktober 

GR rekommenderar att denna dag att ägnas åt Bring Quality to Life, dvs tält-projektet.  
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13. Burn Camp 15-18 september i Smedjebacken 
 

Ingemar Andersson informerade om kommande Burn Camp som kommer att anordnas för 15 svårt 
brännskadade patienter i samarbete med Karolinska Sjukhuset. Avtalet finns att läsa på hemsidan för 
intresserade, liksom mer information om projektet. Distriktsmötet har beslutat att detta projekt skall stödjas av 
alla klubbar under tre år – det enda distriktsprojekt som är obligatoriskt för klubbarna. Varje klubb skall bidra 
med 40 kronor per medlem och vårt distrikt 101o har förbundit sig att bidra med 60000 kr per år i tre år.  
 

 
14. Extra Distriktsmöte i Trosa 2022-09-17 

49 delegater är anmälda, totalt 55 deltagare på mötet. Mötet hålls i Skärborgarens Hus (fd Folkets Hus) i 
Trosa.  

 
15. Övriga frågor 

 
Information kring medlemsdemografin från Sune Engström. Varje klubb fick gissa medelåldern i sin klubb 
och fick sedan veta facit.  
 
E-tuna gissade på 79 rätt svar 79,4 
Gnesta gissade 78  rätt svar 71,3 
Oxelösund  73  rätt svar 76  
Strängnäs  74  rätt svar 75,6 
Södertälje 74  rätt svar 73,5 
Torshälla  77  rätt svar 74 
Trosa  72  rätt svar 63,8  
Turinge 75  rätt svar 72,9 
 
Snittet i Zonen är 73,4, totalt antal medlemmar: 162 st  
Facit ihop med Torbjörn Bengtssons föredrag gav upphov till en diskussion kring vikten av att attrahera 

millenials och hur.  Mikael Sälg från Gnesta efterfrågade kontinuitet i arbetet med 
medlemsvård/medlemsutveckling, liksom i Lions arbete i stort. 
 Ett problem som identifierades är våra ettårsförordnanden på tjänstemannapositionerna i hela 

organisationen. Konstaterades att ingenting hindrar att klubbarna i sin egen arbetsordning säger att 
förordnandena är två-åriga vilket kan vara ett steg i rätt riktning.  
Sune informerade om att Gnesta kommer att ta in kvinnliga medlemmar från och med detta år och fick en 

spontan applåd för detta beslut.  
 

16. Mötet avslutas. 
Sune tackade för deltagarnas engagemang och ett trevligt mote samt förklarade motet för avslutat.  
 
 
Södertälje 2022-09-15 
 
Ann Österberg               Sune Engström                   Ingemar Andersson 
Sekreterare, V ZO          Ordförande, ZO                  Justerare  


