
                    Möte  Zon 7  

Plats: Färila folkets hus 

Tid: 20211130 kl 19.00 

Närvarande enligt närvarolista, deltagare från Alfta, Bergsjö, Färila och Ljusdal sammanlagt 18 stycken 

1. Mötet öppnas av zonordförande Jan Setterberg 

2. Roy Nilsson Färila Lions väljs till sekreterare 

3. Närvarande: 18 

4. Dagordningen godkänns 

5. Klubbarna informerar om verksamheten. 

1. Färila beskriver arbetet med huggning och försäljning av granar(~125 a´250:-). Julmarknad som 

förhoppningsvis blir av. Utdelande av tårtor till äldreboende. Dock ingen Lucia i år. (14 

medlemmar) 

2. Ljusdal: Försäljning av senap. 22/5 stort evenemang med Barnens dag 110 år och senare 

folkparken 115 år. Ingen Lucia. (17 medlemmar) 

3. Bergsjö: Sätter ut vägpinnar sedan många år. Julbord 7/12 för medlemmar och respektive samt 

eventuella framtida medlemmar. Ingen Lucia, ingen marknad. (20 medlemmar) 

4. Alfta: Lotterikalender med väl utarbetad logistik ger god inkomst både från försäljning och 

företagsannonser. Fruktkorgar och blommor till äldreboende. Matkassar och leksaker utdelade 

via diakonin. (17 medlemmar varav 3 nyintagna) 

5. Hudiksvall (sjuka ej närvarande): Ordföranden informerar om byte av ordförande. 

6. Lista på aktiviteter från alla klubbar insänds till Janne som sammanställer inspirationslista  

6. Ordföranden informerar från DR2. Fyra klubbar inom zonen har lagts ner: Järvsö, Nora, Grängesberg 

och Sandviken. Funktionärsutbildning erbjuds en dag i Hudiksvall och/eller 10-11/4 på färjan 

Cinderella (mindre avgift). Hoyoo är underfinansierat ~60-70% av begärda medel inbetalda av 

klubbarna. Tält behövs. Klubbarna uppmanas att inköpa framförallt den mindre typen som är mest 

användbar. Klubbarna uppmanas utse kontaktperson för LCIF. 

7. Ordföranden delar ut ett flertal nålar för lång och trogen tjänst. 

8. Medlemsrekrytering diskuteras. Material finns på hemsidan. Johan (GMT) engageras till nästa möte. 

Ungdomsläger eventuellt 2022. Anordnas av Gävle-Tierp. 

9. Hur ska klubbarna göra med de kontanta medel som insamlas? Janne meddelar Alftas lösning med 

hjälp av Loomis. Påpekas att Hälsinglands sparbank fortfarande hanterar pengar. Lionsnålar som 

beställs från hemsidan drabbas av tull eftersom de skickas från USA. Alternativa sätt att beställa 

nålar undersöks. 

10. Nästa möte förläggs till Alfta 20220222!!! 

11. Mötet avslutas och Färila Lions bjuder till bords. 

 

Sekreterare:      Ordförande 

 Roy Nilsson     Jan Setterberg 


