
Protokoll från Zonmöte (zon 8) 

den 18 oktober 2018 
1. Zonordförande Inger Persson hälsade välkommen till mötet såväl som 

 till sitt hem i Eda och förklarade mötet öppnat. 

2. Till sekreterare för dagens möte valdes Jan Westergren, LC Arvika. 

3.  Att justera dagens protokoll valdes Anders Falke, LC Arvika. 

4.  Totalt 15 Lion närvarande, Arvika 4, Eda 5, Säffle 2, Årjäng 4. 

5.  Inga övriga frågor anmäldes. 

6.  Dagordningen godkändes i föreslaget skick. 

7. Föregående zonmötesprotokoll (20180424) godkändes och lades till 

handlingarna. 

8. Beslut om kommande 2 zonmöten resulterade i att LC Årjäng tar 1:a i 

anslutning till 3-klubbsmötet den 5/2 och det 2:a tar LC Arvika den 4/4. 

9.  DG:s verksamhetsplan går att läsa på nätet. Mall för smarta mål och 

 handlingsplan. Anders Falke (1:e viceDG) uppmanade alla att läsa DG- 

 brevet så får du del av allt väsentligt.   

10. ZO har ordet och påminner om ”De glömda barnen” som pågår mellan 

 8/10 – 31/12. Under våren jobbar vi med ”Water means life”. Vad gör vi 

 på ”Världsliondagen”? Några klubbar hissar Lionflaggan på offentlig 

 plats, någon delar ut ungdomsledarstipendium och en del gör inget alls. 

 ZO Inger fick också dela ut ”en hel hoper” med chevron-märken, ni vet 

 vinklarna att fästa på lionmärket, till Lion som verkat i många år(10-35) 

11. Distrikten 101B och 101GD går samman och blir 101M nästa Verks-år. 

 Vårens DistriktsMöte går av stapeln den 13-15 april i Ludvika. 

12. RiksMötet hålls på Aros CongressCenter i Västerås 31/5 – 2/6. 

13.  Klubbarna erbjuds köpa Conventionandelar med möjlighet att få delta 

på kongressen i Milano. Kanske det ordnas resa nu när mötet är i 

Europa. 

14. ZO vill ha namn på LCIF-koordinatorer. Har er klubb ordnat detta? 

15. Diabeteslägret. Alla LC hade tagit beslut om 1000:- (Utom LCGrums?) 

16. Har du inte nog med appar, med MyLion-app kan och vet du allt. 

17. Klubbarna kämpar på med sina aktiviteter men medl.värvning går trögt. 

18. Övriga frågor, blev inga - så vi tackade för den utsökta fägnaden.   

19. Varvid ZO, Inger avslutade mötet och bad oss ”kör så ni kommer hem”. 
 

 

 

Inger Persson   Jan Westergren                    Anders Falke 

Zonordförande   Sekreterare   Justerare 


