
 
 

 

Protokoll fört vid zonmöte i zon 4 distrikt 101 M. 

Tisdagen den 14 januari 2020, kl. 18.30 

Plats: Berga gård, Fjugesta. 

 

1. ZO Elisabeth Emanuellsdotter-Voll hälsade alla välkomna till zonmötet. Hon 

berättade därefter att Sten Jansson avlidit och hon påbjöd en tyst minut för att hedra 

hans minne. 

 

      2.  Per-Åke Öster LC Hallsberg valdes till sekreterare för mötet. 

 

      3.  Bertil Gunnarsson, LC Hallsberg och Svenerik Blom LC Kumla valdes till att justera  

           Protokollet. 

 

     4.  En närvarolista skickades runt för påskrift av mötesdeltagarna. 

 

     5.  Följande övriga ärenden anmäldes: Nya Cancerforskningsfonden samt 101 M:s nya  

          hemsida.  

 

     6.  Dagordningen godkändes med tillägg av ovanstående ärenden. 

 

     7.  Föregående zonprotokoll godkändes. 

 

     8.  ZO Elisabeth informerade att klubbarna skall rapportera sina serviceaktiviteter via  

          appen MyLCI. En del klubbar i zonen har tagit in nya medlemmar och ZO läser även  

          upp namnen på de nya medlemmarna. Hon informerar även om namnen på de personer 

          som finns i 101 M:s Distriktråd. Hon uppmanade även klubbarna i zonen att sätta in  

          mer pengar till LCIF eftersom dels behövs det påfyllning i kassa men att det är i vår  

         stiftelse där vi har Lions ekonomiska muskler för att hjälpa i större katastrofer. Vårt  

         projekt ”Rent Vatten” i Tanzania behöver hjälp med mer bidrag från klubbarna.  

         Det är nu aktuellt att klubbarna tar upp till diskussion om de skall skicka någon eller  

         några ungdomar till lionsläger. LC Fjugesta skickar en ungdom till ett läger i Norge  

         samt att de tidigare tagit emot en flicka från Australien. 

 

     9. Valdes Gunnar Pettersson till att fylla vakansen 2019-2020 som VZO i zon 4. 

 

    10. Valdes Elisabeth Emanuellsdotter-Voll till ZO i zon 4 för tiden 2020 – 2021. 

 

    11. Valdes Gunnar Pettersson till VZO i zon 4 för tiden 2020 – 2021. 



 

12. Bror Håkansson LC Degerfors berättade om ett nytt projekt som de har i Degerfors.  

      De vill satsa på ungdomar i samhället och därför har de tagit kontakt med företagare  

      på orten och erbjudit dem att bli sponsorer antingen guld, silver eller bronssponsor. 

     Alla företag som deltar får ett diplom vilket visar att företaget är ansvarsfullt och tar  

     samhällsansvar. Företagen deltar även i ett lotteri där de kan vinna en tavla. Bror  

     Håkansson LC Degerfors kan kontaktas för mer info. 

    LC Fjugesta rapporterar om att de haft sitt sedvanliga pensionärskaffe samt att de åter 

    är engagerade att vara parkeringsvakter vid Augustimuller i Fjugesta. Eftersom  

    Sannamarken flyttat till en annan plats vet klubben i nuläget ej hur det går med deras  

    aktivitet under marknadsdagen. 

    LC Kilsbergen rapporterar om en vårloppis den 1 maj samt även motionsbingo under  

    våren och del av sommaren. 

 

    13.  Roland Thorstensson berättar om bildandet av vår nya cancerfond LCFM. I och med  

           att det endast blev 5 distrikt i Sverige blev det nödvändigt att ombilda vår  

           cancerforskningsfond. Den nya fonden har samma inriktning och upplägg som den  

           tidigare fonden men den nya fonden heter Lions Cancerforskningsfond Mellansverige 

           Uppsala-Örebro. I och med att det bildats en ny fond är det nya nummer för bankgiro  

           samt plusgiro, det finns nu möjlighet att ge gåvor via Swish 9006784. Numret till  

           gåvotelefonen är 072-215 36 00. Under en övergångstid kommer den gamla fonden att  

           drivas parallellt med den nya fonden. Roland vädjade till klubbarna att informera om  

           den nya fonden och använda de nya insättningsnumren för att stödja fonden. De håller  

           på att ta fram nya rollups vilka klubbarna kan låna. 

 

          Lars-Eric Jakobsson berättade att han jobbar med distriktets nya hemsida och  

          nuvarande lösenord för att komma till de interna sidorna är ”svante”. Det är ett  

         tidsödande arbete och sidan kommer att vara färdig någon gång före sommaren. 

 

  14.  ZO Elisabeth tackade för förtroendet att ännu ett år leda zon 4 och tackade deltagarna 

         för ett bra zonmöte samt avslutade mötet. 

 

Berga Gård den 14 januari 2020. 

 

 

 

Per-Åke Öster                                                          Elisabeth Emanuellsdotter-Voll 

 

Justeras: 

 

OK 2020-02-04                                   OK 2020-02-04 

 

Svenerik Blom                                                        Bertil Gunnarsson 

 

 

 

          


