
  

 
PROTOKOLL 
 
ZONMÖTE NR 1, 2021-2022.  
 
Torsdagen den 7 oktober 2021, på Bergsjögården. 
 

 
 1. Mötet öppnas  
  ZO Janne Setterberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna och speciellt DG Lena 

Nyquist med make Åke. Det är med glädje att kunna träffas igen efter ett långt 
uppehåll. Det sista fysiska zonmötet var i Järvsö 22 januari 2020. Past ZO hälsar 
välkommen som representant för värdklubben och konstaterar att året som ZO inte 
blev som det var tänkt. Det har varit en del telefonkontakt med klubbarna och ett möte 
per capsulam har hållits då Janne skulle väljas till ZO för året 2021–2022. 
Dagordningen godkändes. 

 
 2. Val av sekreterare 
  Förslag på Birgitta Myrgren LC Bergsjö som sekreterare för mötet. Inga fler förslag.

       
 3. Närvaro  
  Närvarolista skickas runt, se lista. 
 
 4. Övriga frågor  
  Inga övriga frågor anmälda. DG Lena Nyquist LC Hallstahammar presenterade sig. 
 
 5,6. Information från klubbarna, Information av ZO från DR 1 om verksamhet och projekt 

i distriktet 
Hudiksvall: digitala styrelsemöten har fungerat. Aktiviteter som Ankrace, där 
intäkterna går till äldreboenden, Loppis där klubben har samarbete med Hudiksvalls 
kommun. Intäkterna har varit bra vilket generat bidrag till Majblomman, 
kvinnojouren, sportbiblioteket samt distriktet. 
Ljusdal: fysiska styrelsemöten. Barnens Dag har blivit inställt två år i rad trots tappra 
försök med ”extradatum”, men nu är ett nytt datum bestämt till 22 maj 2022. Lucia är 
ett frågetecken. Intresset för Lions har visat sig i att många frågar efter aktiviteterna. 
Senapstillverkningen är i full gång. 
Järvsö: fysiska styrelsemöten. Flotten som är en institution har fungerat, men 
intäkterna har blivit mindre på grund av att det inte gått att sälja lotter som vanligt utan 
det har skötts via Facebook.  
Färila: fysiska styrelsemöten. Färilaveckan som är den stora aktiviteten har varit 
inställd i två år. Däremot har försäljningen av julgranar ökat mot tidigare år. Tid har 
funnits till att skaffa en ny lila ”sommartröja”. 
Alfta: fysiska styrelsemöten. Surströmmingsskivan som finns i Guinness Rekordbok 
har varit inställd i två år. Lucia är inställd även i år. Decemberkalendern har fungerat 
bra att sälja. 
Bergsjö: inga fysiska styrelsemöten. Gå-bingon startade igen i september. Plogkäppar 
sätts ut runt om i Bergsjö som tidigare år. 

 
 
 
 
 
 

 



  

Frågan om medlemsavgifter i samband med värvning kom upp och flera klubbar 
upplever att kostnaden avskräcker presumtiva medlemmar. DG Lena förklarade vad 
avgiften går till och att det inte är möjligt att sänka den. I handboken finns detaljerad 
information om det. Hemsidan www.lions101m.se är värd att läsa, där finns mycket 
att fördjupa sig i samt DG Lenas nyhetsbrev där ytterligare aktuell information finns. 
Lena informerade också om HOYOO-projektet som startar igen. Sökta medel från 
LCIF har beviljats med hälften av kostnaden, ca 600,000 kronor. Varje medlem i 
distriktet ska således bidra med 450 kronor till projektet. 
Medlemsstrategin diskuterades. Vi måste synas och berätta vad vi gör. Lämpliga 
tillfällen är vid insamlingar. Bjuda in till infoträff om vår verksamhet, gärna 
tillsammans med anhöriga. Samverkan i bygderna, ”haka” på något projekt där vi dels 
kan hjälpas åt och samtidigt marknadsföra Lions. En idé är att bjuda in GMT Johan 
Skoog till nästa zonmöte. 
Info LCFM: pandemin har lett till att medlen från allmänheten minskat med ca 10%. 
Klubbarnas insättningar har minskat med ca 30%. Aktiviteter för att samla in medel 
till fonden efterlyses. Under verksamhetsåret har det trots allt kommit in 2,4 miljoner 
kronor. Utdelning av anslag till forskare blir klart i november. Årsredovisning för  

  2020–2021 kommer inom kort att läggas in på fondens hemsida www.lcfm.se.  
Funktionärsutbildningarna i Gävle och Örebro blev inställda på grund av för få 
anmälda. Nya platser och datum till våren, Karlstad 26 mars och Hudiksvall 23 april. 
Utbildning och ny kunskap är viktigt. När klubbarna har aktiviteter ska de läggas in i 
My LCI. Det har inte fungerat så bra, troligtvis på grund av att det inte är så enkelt. 
Det blir ett ungdomsläger 2022 där Gävle och Tierp är värdar. ZO Janne har haft 
förmånen att ordna ungdomsläger och säger att det är mycket arbete bakom, men 
samtidigt får man igen så mycket glädje från ungdomarna. 

 
 7. Hur tar vi oss framåt, var och en för sig och tillsammans  

Nu är vi i en ”uppstartsfas” efter coronapandemin, men till våren bör vi komma med 
förslag om att ha någon gemensam aktivitet i zonen. Fundera till nästa zonmöte. 

 
 8. Världsliondagen 8 oktober 

Några stora aktiviteter är inte planerade i klubbarna. 
 

 9. Övriga frågor  
  Inga övriga frågor anmälda. 

 
 10. Nästa möte 

Preliminärt blir nästa zonmöte i Färila 30 november. Distriktsråd 2 den 27 november 
är digitalt. 

 
 11. Mötet avslutas  

ZO Janne Setterberg avslutar mötet tillsammans med Past ZO Birgitta Myrgren och de 
båda tackar för ett trevligt och bra möte med alla klubbar i zonen representerade. Tack 
till DG Lena Nyquist för besöket i vår zon. Birgitta delar ut 101 M:s standar till 
klubbarna som inte kunnat delas ut då inga möten hållits. 

 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
 
…………………………….    …………………………… 
Birgitta Myrgren     Janne Setterberg 
 



  

Närvarolista Zonmöte 1 i Bergsjö, 2021-10-07 
 
 
Namn:  Klubb:  
 
 
 
Timo Rauhala Hudiksvall 
Bernt Andersson Hudiksvall 
Rune Jonsson Ljusdal 
Curt-Olof Wennberg Ljusdal 
Leif Johansson Färila 
Gunnar Carlström Färila 
Åsa Olsson Färila 
Berith Danielsson Bergsjö 
Karin Wigge Bergsjö 
Björn Axell Alfta 
Bengt Olov Olsson Alfta 
Dag Hedin Bergsjö 
Stig Lindqvist Bergsjö 
Kalle Blid  Bergsjö 
Lena och Åke Nyquist Hallstahammar  
Kjell-Ove Persson Järvsö 
Roger Sannefur Järvsö 
Kerstin Holmberg Hudiksvall 
Jan Setterberg Alfta 
Birgitta Myrgren Bergsjö 

   


