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Protokoll fört vid Zonmöte på Travrestaurangen i Årjäng 2019-02-05 

 
 
Närvarande: 
LC Arvika:  LP Jan Westergren, VDG Anders Falke, LS Christer Paulsen, L Janne Köhler 
LC Eda: vLP Per-Åke Persson, ZO Inger Persson, LK Lennart Brunzell, KM Göran Nilsson  
LC Grums: LK Marianne Gisslén, L Leif Gisslén 
LC Säffle: - 
LC Åmål: - 
LC Årjäng:  LP Göran Nilsson, LS Stig Ekenbäck, LK Göte Persson, LD Lennart Frenell, L Reinhold Vogt, 

L Inga Vogt, L Roger Andersson, L Rolf Johansson, L Böret Ekenbäck och L Lars Karlsson. 
 
 

 
1. ZO Inger Persson öppnade mötet 

 
2. Till mötessekreterare valdes Per-Åke Persson LC Eda  

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

 
4. Närvaro, se ovan 

 
5. Inga övriga frågor anmäldes. 

 
6. Föreslagen dagordning fastställdes. 

 
7. Föregående protokoll från 2018-10-18 lades med godkännande till handlingarna 

 
8. Nästa Zonmöte hålls i Arvika 2019-04-04. Plats meddelas senare. 

 
9. DG-brevet. VDG Anders Falke ansåg att brevet borde var på max en A4-sida för att nå maximalt 

läsintresse. 
Andra tyckte att de var OK. Viss förvirring kunde uppstå eftersom de skickas av Sven-Eric Wachenfeldt 
och 
ses då som mail-sändare. 
 

10. Distriktsmöte i Ludvika 2019-04-14. VDG Anders Falke rapporterade från möte med 101GD om 
planerna och 
vad det innebär för vår del. Lördagen den 13/4 kommer 101B att ha Distriktsrådsmöte samt ett extra 
Distriktsmöte för att avsluta 101B´s verksamhetsår. På lördagskvällen blir det kickoff-fest och på söndag 
första Distriktsmötet i  
Distrikt 101M med val stadgeenliga poster. 
 

11. Riksmöte i Västerås 2019. 30/5 – 2/6. 
Sista anmälningsdag för hotellrum är den 15 mars och sista dag för deltagande är 15 april. 
Som PR för insamlingen Water Means Life (WML) kommer PDG Åke Nyqvist och en norsk kollega 
kommer att cykla från Oslo till Västerås. De kommer att passera Eda och Arvika som kommer att ha 
aktiviteter i samband med detta. 
 

12. LC Almen Karlstad har fått förfrågan om de kan tänka sig att anordna Riksmötet om ett par år. De skulle 
i så fall vilja ha hjälp med genomförandet. Mer är inte bekant för dagen. 
 

13. Rapporter från Zonens klubbar 
LC Arvika: nu mindre än 20 medlemmar. Bra aktivitet som gett 50.000 i överskott var Båtlotteriet. 
Det framkom något överraskande för LP Westergren att aktivitetskommittéerna i Arvika och Eda hade 
haft möte kvällen före zon-mötet och skissat på ett samarbete gällande en musikaktivitet på Ingesund. 
Aktuellt framåt hösten. Fortsättning följer. 
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LC Eda: 20 medlemmar. Kommande aktiviteter är medverkan vid Cancergalan i Charlottenberg. 
Målsättning är att det skall ge en rejäl slant till LCFF (Lions Cancerforsknings Fond). Övriga aktiviteter 
är i samband med att cyklisterna passerar på väg till Västerås samt Edakalaset 1 juni. 
 
LC Grums: nu 12 medlemmar och en på väg ut (flyttar). Julmarknaden var i samarbete med kommunen 
och den var lyckad. 200 julklappar delades ut. En bössinsamling till förmån för barn med behov i Grums 
har genomförts och man kunde överlämna 6.000 kronor till kyrkan som slussade vidare. Mycket lätt att 
få bidrag i bössan när man hade detta ändamål med insamlingen. Planerar nu för Påskparaden. 
 
LC Säffle: har fyllt på ambulansstationens förråd av kaniner som delas ut till barn som själva eller vars 
föräldrar hämtas av ambulans. 
Kommande aktiviteter. Vårlotteri, medverka vid kommunens Påskaktivitet på torget, utlysa 
ungdomsstipendier i kultur och idrott. 
Utdelning och lotteridragning i samband med kommunens Nationaldagsaktivitet. 
 
LC Åmål: ingen rapport. 
 
LC Årjäng: 24 medlemmar varav ca. 50% är aktiva. Medlemsrekrytering fast punkt på dagordningen 
men det går trögt. Man har satsat på trevliga aktiviteter inom klubben vilket har gjort mötena trevliga och 
uppskattade. Den stora aktiviteten för kommunens pensionärer står för dörren och då skall ca 100 
pensionärer utspisas och underhållas och inte minst transporteras på plats vid behov. Karusellen 
snurrar inte lika fort längre. Lika delar beroende på underhållsbehov och förändring av 
travverksamheten. I likhet med LC Grums tigger man julklappar, men i motsats tar betalt i fiskedammen. 
Som för året var mycket naturtrogen med massor av vatten från ovan. 
 

14. Förslag på VZO för 2019/2020. Nuvarande VZO Rolf Johansson kvarstår som VZO men posten ZO är 
tillsvidare vakant. LC Säffle som inte var representerade tillfrågas eftersom det var länge sedan de hade 
någon på posten. ZO har bollen. 
 

15. ZO har ordet: puffade för användandet av LCFF. Förhoppning att Cancergalan kan ge100.000. 
 

16. Övriga frågor: LS Christer Paulsen uppmanade oss att vara rädda om sista utgåvan an Handboken 
eftersom vi inte kommer att få någon ny. 
 

17. ZO Inger tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet dag som ovan 
 
 
 
 
Per-Åke Persson LC Eda 
 
 
 
Justeras: …………………………………………… ……………………………………….. 
 
 Inger Persson ZO  Anders Falke VDG LC Arvika 


