
 

 

 

 

TILL LIONS 

ZONORDFÖRANDETEAM  

I DISTRIKT 101M 
 

 

Vi söker Dig!  
SOM 

 

• Vill utvecklas tillsammans 

med Lions och din zon 

• Är social 

• Vill vara länken mellan 

klubbarna och distriktet 

• Är en lyssnare och informatör 

• Vill leda zonens möten 

• Är en teamspelare 

• Vill avsätta lite tid av din 

fritid 

• Är intresserad av att få 

utbildning i att leda möten 

• Vill förnya-föryngra-förändra 

Lions i din zon 
 

 

KONTAKT 

Lena Nyquist 

VDG Lions 101M 

 
E-POST: 

vdg101m@lions.se 

 

TELEFON: 
070-100 19 30 

 

 

 

 

DU KOMMER ATT 

• ingå i ett team med ytterligare 7 till 9 ZO-team. Du är inte 

ensam; det finns kollegor 

 

• utbildas för att kunna leda din zon och era möten. Är du 

yrkesverksam kan du använda det i ditt CV 

 

• vara länken mellan klubbarna och distriktet 

 

• vara en del av GAT-teamet i distriktet (aktiviteter, 

ledarutveckling och medlemsutveckling= 

ZO-TEAMET 

 
Teamet består av Zonordförande, vice och avgående (ZO, VZO och Past ZO) 

VARFÖR ZO-TEAM 

Då arbetet sker i klubbarna är det teamets roll att samordna klubbarna för 

att stärka Lions som organisation. Bred kunskap ger kreativt lagarbete och 

stöd. 

 

Teamet delar på kontakterna med klubbarna i zonen vilket innebär mindre 

arbete för var och en. 

 

Då teamet förmodligen kommer från olika klubbar blir det kortare resor i 

de till geografin stora zonerna. 

 

Teamet arrangerar Zonmötena tillsammans. 

VARFÖR ZONMÖTEN 

Under verksamhetsåret arrangeras Zonmöten som berör aktuella ämnen 

med intressanta teman. Det ska vara en lockande agenda och möjlighet till 

erfarenhetsutbyte mellan klubbarna. 

 

ZO förmedlar information från distriktet och Lions Sverige. Nyheter och 

årshjulet med kommande aktiviteter diskuteras.  

 

Klubbarnas president, vice president och sekreterare deltar för att kunna 

förmedla informationen till den egna klubben. Det är lika angeläget att ge 

respons från klubben som vid behov kan vidarebefordras till 

Distriktguvernören. Zonmötet är forum för kommunikation mellan 

klubbarna och distriktsrådet. 
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Bemanning verksamhetsåret 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Bemanning ZO-team 2021-2022 

 
Zon Vice ZO ZO Past ZO 

1 Nyval Finns ej Hans A 

2 Nyval Finns ej Finns ej 

3 Nyval Finns ej Frank P 

4 Nyval Gunnar P Elisabeth 

E-V 

5 Nyval Finns ej Birgit A 

6 Nyval Finns ej Inger P 

7 Nyval Jan Z Birgitta M 

8 Nyval Finns ej Finns ej 

9 Nyval Lars-

Gunnar H 

Allan B 

10 Nyval Nyval Åke M/ 

Lennart P 

11 Nyval Finns ej Magnus K 

 

I vanliga fall utses Zonordförande på  

Zonmötet i mars. Då det inte går att  

träffas i år hoppas jag att nuvarande ZO  

är kreativa och har kontakt med klubbarna 

på annat sätt i denna fråga.  

Det här dokumentet går ut till distrikts- 

rådet och samtliga medlemmar för att  

hitta Dig till det blivande ZO-teamet. 

De nya teamen kommer att presenteras på  

Distriktsmötet 24 april. 

KONTAKT 

Lena Nyquist 

VDG Lions 101M 
E-POST: 

vdg101m@lions.se 

TELEFON: 
070-100 19 30 

Zon Vice ZO ZO Past ZO 

1 Finns ej Hans A Hans A 

2 Finns ej Finns ej Christina S 

3 Finns ej Frank P Frank P 

4 Gunnar P Elisabeth 

E-V 

Elisabeth E-

V 

5 Finns ej Birgit A Birgit A 

6 Finns ej Inger P Inger P 

7 Jan Z Birgitta M Birgitta M 

8 Finns ej Finns ej Sven W 

9 Lars-

Gunnar H 

Allan B Lars-Gunnar 

H 

10 Lennart P Åke M Åke M 

11 Finns ej Magnus K Madeleine I 

Zonordförande (ZO) 

Val till ZO-teamet bör enligt arbetsordningen ske på mars 

månads zonmöte. Under den pågående pandemin har inga 

fysiska zonträffar kunnat genomföras. Vad händer då? Jo, 

klubbarna riskerar att bli isolerade öar och kanske missar 

informationsutbytet med grannklubbarna men också 

informationen mellan klubbarna och distriktsrådet. 

Under en längre tid har rollen som Zonordförande varit 

ganska diffus. Det har varit svårt att rekrytera intresserade 

till rollen. Flera utav våra nuvarande ZO har innehaft rollen 

i flera år och i några zoner finns det inte någon som innehar 

rollen detta verksamhetsår.  

Därför inrättar vi nu ZO-team. 

 

ZO team 

Du kommer få utbildning under våren 2021. 

Du kommer få ett stort kontaktnät och träffa många nya vänner. 

Du kommer få hjälp att förbereda möten. 

Du kommer få information om teman för alla zonmöten. 

Du kommer få information om tidplan för årets zonmöten. 

Du kommer få hjälp att skriva mötesprotokoll. 

Du kommer att dela uppdraget med två andra personer. 

Du kommer att utvecklas både som Lionsmedlem och som 

person. 

Du kommer att representera din zon i Distriktsrådet. 

Du kommer att ha roligt ihop med Team 21–22 

 

 

 

 

 
Vi söker Dig till vårt 

Team 21–22! 
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