
Lions distrikt 101 – M, Zon 1/2

Minnesanteckningar från zonmöte 1 för zon1/2, 2021-09-16, 

Zonordförande Ulf Carlsson började med att hälsa alla välkomna till det första zonmötet med den
nya zonen 1/2. Roligt att så många klubbar hade möjlighet att närvara. Distriktets motto för 
verksamhetsåret är att vi ska titta framåt och se framtiden. Hjälpinsatser från hjärtat!! Det är 
viktigt att det ska vara kul att var Lion!! Träffas och trivas är nyckelord. Likaså att se möjligheter 
och det som vi tycker är omöjligt, det tar bara lite längre tid. 

§ 1 Mötets öppnande
 
§ 2 Val av sekreterare
Åke Nyquist valdes till sekreterare

§ 3 Val av två justerare
Owe Lantz, Lc Köping och Alf Bäckström, Lc Kungsör valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 4 Övriga ärenden och fastställande av dagordning
Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 5 Rapporter (Kort presentation av respektive klubb. (max: 3 min/klubb)
Varje klubb redovisade kort planerade aktiviteter inför det nya verksamhetsåret samt i några fall 
förväntningar för den nya zonen, vilket upplevdes positivt.

§ 6 Zonordföranden har ordet bl. a aktuella aktiviteter, kampanjer mm
-påminde om att titta på distriktets hemsida som man hittar på www.lions101m.se. Vidare att lösen till de
interna sidorna är lena. När det gäller MD:s hemsida så hittar man den via www.lions.se och även där är 
lösen lena, men börja med inloggning som är 101m
-vi saknar en vice zonordförande i vår zon och Ulf önskade att någon från f d  zon 2 anmäler sig till detta 
så snart som möjligt. Anmäl till ulfcarlsson06@gmail.com
- Tre landsomfattande kampanjer i år: 8 okt världsliondagen. 14 nov Internationella diabetesdagen samt 5
juni internationella miljödagen. Vid samtliga arrangemang vid dessa tillfällen så är det viktigt att vi även 
arbetar med medlemsvärvning. 
-stödja LCFM (Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro) Se hemsidan www.lcfm.se
-val av LCIF representant i varje klubb.Om inte klubben utser en person är det enligt stadgarna Past 
Lionspresident som bär ansvaret och ingår i teamet med distriktets LCIF-samordnare Agneta Andersson.
-val av Lions Quest (Tillsammans programmet) representant i varje klubb. Kontakta gärna Ulf Carlsson om 
det finns funderingar eller om man önskar mera information. En broschyr delades ut till samtliga klubbar.
-viktigt att det finns någon i klubben som har ansvar för PR och IT/webb. Viktigt för att klubben ska ingå i 
nätverket med Marknadsföringsteamet - Lars-Eric Jacobsson och Wolfgang Streith. 
-satsning på utbildning det här verksamhetsåret, se vår hemsida. Viktigt med utbildning i bl. a 
Lionskunskap.
-Funktionärsutbildningar 16 oktober i Gävle, 23 oktober i Örebro. Utbildningen är gratis och man rätt till 
reseersättning. Anmälningsblankett och mera information finns på distriktets hemsida. Passa på att 
anmäla er direkt. Sista anmälningsdag är 1 oktober www.lions101M.se
-rapportera in aktiviteter på My Lion
-guvernörsrådets rekommendationer till klubbarna om bidrag per medlem till olika aktiviteter för 
verksamhetsåret 2021–2022.

§ 7 Rapport från Distriktsråd 1 och extra Distriktsmöte i Avesta
Se paragraf 6.
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§ 8 Distriktsguvernör Lena Nyquist har ordet
Lena beskrev storheten med Lions Club International, som vi alla är en del av. Distriktet gör i år en stor 
satsning på utbildning och teamarbete. Utbildningsprogrammet visades och därefter presenterades 
material till den nationella aktiviteten på Världslionsdagen 8/10. Hela Sverige är på fötter för att samla in 
medel till LCIF och Syn insatser. Allt material finns att del utav på www.lions101m.se, bara att skriva ut 
och gå ut ”på samhället” för att marknadsföra Lions, samla in medel och förstås för att rekrytera nya 
medlemmar. Medlemsstrategiarbetet bygger på att vi syns i samband med våra aktiviteter och bjuder in 
till informationsmöten om Lions. Stimulansmedel finns att söka för 50% av kostnaderna för fika mm, dock 
högst 1 000 kr/klubb.
Inför Internationella Diabetesdagen 14 november kommer också allt material att finnas på hemsidan.

All klubbarna i distriktet har ett gemensamt projekt, HOOYO- byggnation av en hälsocentral med 
inriktning på mödravård samt utbildning av barnmorskor. Projektet har blivit beviljat projektmedel från 
LCIF på halva byggnationskostnaden så nu tar vi en omstart efter pandemiuppehållet. Vi hoppas att Lions 
distrikt 101N kommer att besluta om att delta i projektet och om så blir fallet ska varje distrikt bidra med 
ca 300 000 kronor. Detta för att bl. a bygga hälsocentralen och frakta ner utrustningen. Beräknat per 
medlem är det ca 250 kr som ska samlas in, viket motsvara 1–2 HOOYO fågelholkar/person. Material för 
att marknadsföra HOOYO  och mer information om projektet finns på distriktets hemsida 
www.lions101m.se

§ 9 Kommande zonmöten – När? Var? Hur?
Under verksamhetsåret så kommer det att bli 5 zonmöten med var sitt tema
Zonmöte 2: Medlemskap. Digitalt möte i Teams. ZO kommer att skicka ut länk till presidenten i varje 
klubb, sedan kan han eller hon samla sina egna medlemmar i klubben vid mötet. Mötet kommer att äga 
rum 6 december, kl 18.30-19.30
Zonmöte 3: Ledarutveckling. Fysiskt möte i Köping, restaurang Mässen. 24 februari kl 18.30
Zonmöte 4: Framtid. Digitalt möte i Teams, 25 april kl 18.30-19.30.
Zonmöte 5: Inför riksmötet i Falun. Datum och tid meddelas senare.

§ 10 Övriga frågor/nya frågor
Zonordförande informerade om det traditionsenliga Knutsdoppet som brukar äga rum i Kungsör. Alla var 
eniga om att det vore roligt om den traditionen kunde fortsätta. Lc Kungsör har redan börjat fundera och 
planera för det. Datumet som är aktuellt är den 14 januari, kl. 18.30. Mera information och inbjudan 
kommer så småningom.

Zonordförande tackade alla för ett bra möte och ser fram emot ett bra och innehållsrikt år med massor av
bra aktiviteter i klubbarna. Zonordförande och past zonordförande Hans Almgren kommer att besöka 
samtliga klubbar under verksamhetsåret. Mera information kommer.

Vi hjälper med hjärtat!

Kungsör 2021-09-17
Ulf Carlsson
Zonordförande zon 1-2
Ulfcarlsson06@gmail.com  0760-43 64 96
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