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Mötesnoteringar från zonmöte i  Grums 

 

1. Zonordförande Inger Persson hälsar de närvarande välkomna till mötet och öppnar 

detsamma. 

2. Till sekreterare förmötet valdes Gunnar Magnusson LC Grums 

3. Som justerare för dagens protokoll valdes Leif Gisslén LC Grums 

4. Närvarolistan Fastställdes av mötet.  

5. Inga övriga frågor noterades. 

6. Protokollet från det senaste zonmötet godkänndes och lades till handlingarna. 

7. Nästa zonmöte kommer att hållas i Arvika i mitten av april. Kallelse kommer senare.  

8. Framtidens zonmöte 

 

   Vi försöker att lägga kommande zonmöten på olika platser t.ex. Rackstadmuseet,    

   Fordonsmuseet Arvika etc. Förslag på olika besöksmål mottas. 

9. Förslag på ZO och VZO för nästa verksamhetsår.  

 

    Mötet beslutade att nominera:  

    ZO omval Inger Persson 

    VZO Lennart Rönning LC Arvika 

10. Nedläggning av LC Säffle genomförd 

 

      Inger P skickar ett mejl till tidigare medlemmar i LC Säffle för transfer till LC Grums  

      eller filial till LC Grums i Säffle. 

11. Rapport från klubbarna 

Årjäng: Klubben har sin karusell till salu. Under 50 år har man haft en aktivitet för äldre i 

Sillbodalskolan. Finns ett 20-tal medlemmar men något sämre mötesdeltagande. 

Arvika: Klubben har 19 medlemmar. Försöker att profilera sig på biblioteket i Arvika för att 

visa Lions i Arvika och få fler kvinnor till klubben. Båtlotteri är uppstartat. Deltar på 

Travlopp till sommaren. Ett livskvalitetspris för MS sjuke Göte Persson ska utdelas. 

Eda: Klubben har 18 medlemmar. Inga nya medlemmar i sikte men bra deltagande på möten. 

Deltagit i Byalagets lotteri och julmarknad samt sommarcafé i Skillingmark. Påskbrevs lotteri 

och tårtlotteri. Damerna i klubben har egna sy träffar. 
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Grums: Positiv medlemsutveckling med två nya medlemmar och en transfer på gång till 

sommaren. Mycket bra deltagande på månadsmöten. I nuläget är det 13 medlemmar. 

Insamling till behövande barn i Grums gav 6000 kr att fördela genom Grums Pastorat. 

Traditionella julmarknaden genomfördes 1:a advent i Sveaparken med många deltagare och 

besökande. Med hjälp av sponsorer blev utfallet mycket bra. Nu pågår planeringen inför 

påskparaden med Musikkår och drillflickor. Utdelning av vårt Lionsstipendium på 5000 kr till 

någon förtjänt person eller organisation. Våfflor och kaffe serverades vid ICA Orrby för att 

locka nya medlemmar.  

Åmål: 6 medlemmar idag och en transfer på gång. Påskparaden är den stora verksamheten. 

12. ZO har ordet. 

a/ Rapport från senaste distriktsmöte i Norberg.  

Miljösynpunkter på att vi ska samåka. Internationella avgifter på väg att höjas ca 3 dollar per 

medlem. Beslut tas på konventet. Handboken bör kanske vara med till nya medlemmar. 

Distriktet ligger minus på medlemsutvecklingen. 

Nästa distriktsmöte troligen i Gävle. LCIF Agneta Andersson vill ha uppgift på om vi 

kommer att skicka in några pengar. Dåligt underlag till oss medlemsklubbar. 

Gåvobrev för Lions Cancerfond Mitt finns framtaget och de som skänker får detta. Det är 

möjligt även för privatpersoner att skänka direkt till fonden. 

LC Hedemora har haft ett solvattenprojekt i Tanzania i 10 års tid för ensamma mammor och 

far-morföräldrar har prioriterats. 

Hemsidan 101 M i gång. www.lions101m.se. 

En LEO film finns på hemsidan 

 

b/ Watermeans life 

    Ett borrhål klart med ledningar till byn i närheten. Fler hål kommer att utföras och mer  

    pengar behövs. 

 

c/ Medlemsvärvning behövs arbetas med 

d/ DG brev. Inget särskilt att rapportera 

13. Inga övriga frågor  anmäldes under mötet. 

14. Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för ett väl genomfört möte. 
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Gunnar Magnusson sekreterare 

 

 

 

 

 

  

Leif Gisslén                 Inger Persson  

justerare                 ordförande 


