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PROTOKOLL FÖRT VID ZoNMÖrp z ZoN 7 T IÅnvsÖ 22 JANUARI 2020.

Mötet inleddes med att Jiirvsöbackens VD PeterAgustsson höll en intressant information om
Jåirvsöbackens och dess områdes nutid och framtid.

ZO Birgitta Myrgren öppnade mötet och håilsade alla Lion välkomna.

Till sekreterade ftir mötet valdes Roger Sannefru. Justerare: §ell-Ove Persson, Åke Persson.

P3 Dagomingen godkiinndes utan tillägg.

P4 Nåirvaro: Samtliga klubbar i zon var representerade.22 personer nåirvarande.
Alfta 3,Fiirila 4,Hudiksvall 4, Ljusdal 3,Bergsjö 3,Jåirvsö 5.

P5 Föregående protokoll godkänndes. Bra med skriftliga rapporter från klubbarna vi forra mötet.

P6 Rapport fran DR 2.29 namxande. Val av lv Dg och 2vDg. Nyval på valniimdens ordf
blev Bruno Alkvist. Ny hemsida ftir distriktet åir under bearbetning 10lM.
Fursal berätkde och visade bilder på vattenprojektet i Somalia.

P7 Val av ZO och VZO. Det fanns inga ftirslag så alla klubbar fär till uppgift att komma med
forslag till nästa zonmöte.

P8 Medlemsrekrytering. Hur gör vi ftir att få nya medlemmar. Hudik talade om att dom påverkar
tidigare medlemmar att komma tillbaka. Dyr medlemsavgift iir ett av problemen att skaffa nya
medlemmar. Ett ftirslag från mötet var att varje klubb skriver ned fthslag och skickar dom till
ZO Birgitta.

P9 Info från LCFM. Ny hemsida ftir fonden åir iordning och fungerar som den tidigare. Med den
skillnaden att man loggar in på LCFM.SE. Den gamla kommer att fasas ut så småning om.
LCFF har eff resultat på I mille och testamenten åir på gång. Den nya fonden har hitills fru in

600 tusen kr. Semenarium kommer att hållas i Lindesberg den 7 mars 10.30 och senare delen av
mars i Uppsala. Inbjudan kommer att skickas ut. Dom klubbar som har en hemsida uppmanas
att åindra så att det lålnkas till rätt fond LCFM.

P10 Distrikts info 101M. Den nya hemsidan är till vissa delar klar men det återstår en del som ä
på gång. Man kan söka på www.liopsl0lm.se. Inloggning svante. Den gamla hemsidan 101gd
finns kvar ett tag till. ,

Pl1 Öwiga frågor. Det önskas mer info från DG angående GR ochAU. Hur fu vi luciakandidater
Alfta berättade om deras upplägg som ni kan ring och kolla med. Lasse A fran Hudik
propagerade ftir ett upptråidande som Lionsklubb Hudiksvall arrangerar och heter en kviill
med Hasse o Tage.Med Jacke Sjödin mfl. Pris 350 kr. Alla välkomna.
En fråga kom upp angående Lions tidigare medverkan i Världen Barn.

Pl2 Nästa zonmöte blir den I April i Fiirila. Inbjudan skickas senare.

Pl3 Zo Birgitta avslutade mdtet och tackade för visat intresse.
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