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Protokoll Zonmöte 3 2022/2023 i Zon 7 

 

Plats:    Scandic Skogshöjd, Södertälje 
Tid:    Måndagen den 6 februari 2023 kl 18.30  
 

1. Mötets öppnande och presentation av deltagarna. 

 
Deltagare:  
Sune Engström, Cecilia Fäldt, Gerry Sandberg -  LC Gnesta,  
Kenneth Lilja, Willy Bäckström – LC Strängnäs,  
Ingemar Andersson, Ann Österberg, Anna Maria Bernstein, Stefan Sandberg – LC Södertälje/S:ta Ragnhild,  
Lars Kuntze - LC Oxelösund 
Mats Gernandt, Göran Hammarlund, Agneta Flock, Anders Markow, Mona Holmberg – LC Trosa,  
Jan-Åke Terner, Peter Gunnarsson  – LC Turinge 

 
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Sune Engström, Sekreterare: Ann Österberg, Justerare: Gerry Sandberg 
 

3. Godkännande av dagordningen 

Godkändes  
 

4. Protokoll från Zonmöte 1 2022-09-12 

Godkändes och lades till handlingarna 
 

5. Interaktivt arbete om klubb- och medlemsutveckling – Mats Gernandt, GMT 101 O, ledde diskussionen 

Utgångspunkten för kvällens diskussion var åldersfördelningen i våra klubbar och de utmaningar 
denna medför, samt Lions utveckling genom tiderna och vad som lett fram till vårt nuläge med ca 7600 
medlemmar  (jfr 1988: 18000 medlemmar).  
Varje välgörenhetsorganisation har sina utmaningar – det vet vi, och varje klubb i Lions sina. Går det 
ändå att utveckla klubbarna och deras arbete? I så fall hur? Mats visade att på distriktets hemsida 
finns värdefulla dokument med information och tips till hur vi kan arbeta internt i våra klubbar. Vi 
nuddade vid i vilken grad vi behöver genomföra ett förändringsarbete om det är så att vi ska attrahera 
nya medlemmar i en yngre åldersgrupp, utan att för den skull förlora våra värderingar och Lions själ. 
Klubbarna kan ha stor nytta av att genomlysa sina verksamheter. Vi konstaterade att Lions också är 
dåliga på att synas i samhället.  
 

6.  Information från Distriktsråds- och Guvenörsråds-möten – DG Göran Hammarlund 

• Projekt Ukraina – Multipeldistriktet har tagit över och samlat projektet som bl a drivits av LC 
Rommeleåsen (med Anders Rendik som frontfigur). Projektet förfogar över en miljon kr i år och en 
miljon kr nästa år av de till Ukraina insamlade medlen. Samtliga leverantörer och 
samarbetspartners är kontrakterade, försäkringar har setts över mm. Mer information skickas ut 
från projektledningen inom kort till samtliga Lions.  

• Tyvärr är det alltför många klubbar i distriktet som lägger ner, just nu 68 men risken är att vi 
landar på 65.  
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7. Utbildningsdagen den 25 februari 

Sista anmälningsdag var den 5 februari, men Ingemar Andersson meddelade att det fortfarande finns 
möjlighet att anmäla sig, en påminnelse kommer också att skickas ut. Dagen genomförs även i år på 
Scandic Skogshöjd i Södertälje. Ralf Melin håller i dagen. Utbildningen är avsedd för alla medlemmar, men 
speciellt för tjänstemän och pågående tjänstemän i klubbarna samt nya medlemmar. 
 
 

8. RLLI-utbildningen 10-12 mars 

I dagsläget 11 anmälda totalt. Fler anmälda behövs för att kursen ska gå av stapeln. Uppmanades 
zonmötets deltagare att gå hem till klubbarna och påminna alla intresserade att anmäla sig.  

9. Burn Camp 2023 

Ingemar Andersson berättade om att arbetet med att planera årets läger för brännskadepatienter nu 
är påbörjat. Han behöver få in förslag på kursgårdar eller motsvarande som kan passa för denna 
speciella aktivitet. Möjligheter till aktiviteter utom- och inomhus ex bad, bastu, hästar bör finnas. 
Lägret kan ta emot 20 deltagare samt ledare och sjukvårdspersonal och är planerat att gå av stapeln i 
september 2023. 
 

10. Ungdomslägret på Stensund 23/7 – 5/8  

• I dagsläget har vi fått besked om 10 st deltagare till lägret som kommer att gå av stapeln 23 juli till 
5 augusti 2023 på Stensunds Folkhögskola utanför Trosa. Det andra lägret som planeras i Lysekil 
för 2023 har just nu 7 anmälda. Planeringsgruppen kommer via Krister Andersson föreslå att vårt 
läger tar över dem av dessa 7 som kan tänka sig att komma till Stensund istället, då det troligen 
kan bli aktuellt med en sammanslagning pga det låga deltagarantalet. Ett möte hålls den 9 februari 
på MD-nivå för att diskutera bl a denna fråga och vi avvaktar besked. Planeringen har kommit 
igång med logistik, program och ekonomi bland annat.  

• Den sk familjevistelsen kortas från en hel vecka till en helg före lägervistelsen. Ann och Ingemar 
från LC Södertälje S:ta Ragnhild ansvarar för att samordna och informera kring värdfamiljer.  

• Vi kommer vidare att behöva hjälp med bemanning av lägret, både dag- och nattetid under de 
dryga två veckorna. Uppmaning kommer att gå ut till alla klubbar i distriktet att anmäla både 
värdfamiljer och lägerbemanning. Vidare kommer DG Göran Hammarlund att ta upp detta i sitt 
DG-brev i februari.  

• Vidare planerar vi att gå ut med upprop på klubbarnas Facebook-sidor för att även den vägen hitta 
ledare och värdfamiljer. Återkommer.  

 
11. Klubbesök av ZO och VZO 

• ZO Sune var på besök hos LC Mellösa 1 februari. Ett trevligt möte i en trevlig klubb som tyvärr 

lägger ner efter detta verksamhetsår.  

Dessutom är följande besök inplanerade:  

• 14 februari LC Turinge  

• 1 mars LC Trosa  

• 14 april LC Gnesta 

• 18 april LC Södertälje S:ta Ragnhild  

 

 

12. Status bland klubbarna i Zon 7:  

ZO Sune redogjorde för klubbarnas medlemsantal. Flera klubbar har tagit in/kommer att ta in nya 
medlemmar vilket är glädjande. Dock ska LC Mellösa ju lägga ner varför saldot möjligen kan bli plus 
minus noll. Trenden är trots allt positiv i distriktet om man jämför med för ett år sedan.  
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13. vZO för verksamhetsåret 2023/2024  

ZO Sune efterlyste kandidater till posten som vice Zonordförande för kommande verksamhetsår. DG 
Göran fyllde i att man också söker kandidater till 2:e VDG ( andre vice distriktsguvernör).  
 

14. Nästa Zonmöte den 17 april 2023 på Scandic Skogshöjd  

 

15. Mötet avslutas. 

Sune tackade för deltagarnas engagemang och ett trevligt möte samt förklarade mötet för avslutat.  
 
 
Södertälje 2023-02-06 
 
Ann Österberg               Sune Engström                   Gerry Sandberg 
Sekreterare, V ZO          Ordförande, ZO                  Justerare  


