
 

 

Vi hjälper 

 
Lions Clubs International Distrikt 101B zon 8 

 

Protokoll från Zonmöte 4, 2018/19 i zon 8.  
den 4 april 2019 på Hotell Bristol i Arvika 

 
§ 1 Mötet öppnades av ZO Inger Persson LC Eda. 

 
§ 2 Till sekreterare för mötet valdes Per-Åke Persson LC Eda. 

 
§ 3 Till justeringsman valdes Sven-Eric von Wachenfeldt Nilsson LC Arvika. 

 
§ 4 Närvarolista cirkulerades. 17 medlemmar från 5 klubbar närvarande. 

  Bilaga 1 
 

§ 5 Inga övriga frågor anmäldes. 
 

§ 6 Dagordningen i framlagt skick godkändes. 
 

§ 7 Föregående protokoll från 20190205 lades med godkännande till 
  handlingarna. 
 

§ 8 Till ZO för verksamhetsåret 2019/20 valdes Inger Persson LC Eda. 
 

§ 9 Till VZO för samma verksamhetsår valdes Rolf Johansson LC Årjäng. 
 

§ 10 Rapporter från klubbarna 
 
  LC Arvika: tappat en medlem och har inget båtlotteri i år. Annars 
  normal aktivitet. 
 
  LC Eda: Närmast kommande aktiviteter är Cancergalan, Eda Kalaset 
  och Våffelkaffeét i Skillingmark.  
 
  LC Grums: Påskparaden närmast, delar ut presentkort till de tio bäst 
  utklädda samt stipendieutdelning. 
  Kommer att ha medlemsvärvning med våffelbjudning utanför ICA. 
  Klubben står också som arrangör för fiskeutbildning som Fiskeklubben 
  genomför. 
 
  LC Säffle: 24 medlemmar. Nya medlemmar, har varit svårt att få dem 
  att stanna kvar. Lotterier huvudaktivitet numera. Närmast står 
  påskaktiviteten på torget på tur. Har skänkt mjukisdjur till  



 

 

 

  (§10 forts) 
  ambulansverksamheten. På nationaldagen delas två stipendier ut samt  
  dragning på lotteriet genomförs. Vidare har man rullstols- och rullator-
  service för äldre. 
 
  LC Årjäng: Tappar tre medlemmar. Aktiviteter, lotteri och barnkarusell 
  på travbanan. Medverkan på ny vårmarknad på torget 11/5.  
  Har genomfört den 48:e pensionärsträffen med Bingo och utspisning. 
 
  LC Åmål: deltog ej i mötet men hade hedersamt skickat rapport. Bil.2 
 

§ 11 ZO påminde om Distriktsmötet i Ludvika 13-14 april. Få deltagare från 
  zon 8. 
 

§ 12 Riksmötet i Västerås verkar heller inte att få se så många delegater 
  från väst. 
 

§ 13 VDG Anders Falke meddelade att han är färdigutbildad med godkänt 
  betyg och kommer att kandidera till DG-posten för år 2020/2021. 
 

§ 14 ZO påminde om utskicket från Internationella presidenten Gudrun 
  Yngvadottir om att registreringsavgiften betalas tillbaka för nya 
  medlemmar i april och som fortfarande är kvar om ett halvår. 
  Påminde också om att LCIF, Lions Katastroffond, behöver pengar och 
  att det kvalificerar till Melvin Johns utmärkelser. Det finns klubbar i 
  zonen som har innestående Melvin Johns utmärkelser (MJF). 
  Lions Cancerforskningsfond LCFF diskuterades. Den är alldeles för 
  okänd utanför och inom Lions. Vi behöver bli bättre på att sprida 
  information om den och dess fördelar var alla över ens om. 
  På frågan om vad deltagarna tyckte om mötesformen så blev svaret allt 
  från synnerligen strikt förhandling på kortaste tid till ett friare forum 
  där tankar och idéer testas. 
 

§ 15 Som övrig fråga gratulerades Göran Nilsson LC Eda som fyllde år denna 
  dag med skönsång och hurrarop. 
 

§ 16 ZO avlutade mötet. 
 

Arvika dag som ovan 
 
 
 
Per-Åke Persson sekreterare  Sven-Eric v. Wachenfeldt Nilsson justerare 
 
 
 
Inger Persson ZO  



 

 

 

Bilaga 1 
 

 
 
 

  



 

 

 

Bilaga 2. 
 

 

 

 

 

 

 

Hej igen, 

Tyvärr är det inte någon från Åmål som kommer, Jan-Åke är inte hemma och ingen annan är intresserad. 

Den aktivitet som vi har på gång är Påskparaden.ett arrangemang som lockar ca 800-1000 deltagare och 

”hela sta’n” är ute. 

 

Hälsningar 

Lennart 

 


