
PROTOKOLL ZONMÖTE I ZON 5/6. 2021-12-01 

Plats: Bristol hotell Arvika 

§ 1. Mötet öppnades av ZO Per-Åke Persson och han hälsade alla välkomna till det andra zonmötet 

detta verksamhetsår. 

§ 2. Till sekreterare för mötet valdes PZO Inger Persson LC Eda och till justerare valdes Anders Falke 

LC Arvika 

§ 3. Närvaro. 24 lions från 8 av zonens 11 klubbar deltog. Kristinehamn, Torsby och Åmål saknades. 

§ 4. 3 övriga frågor anmäldes. Dagordningen godkändes 

§ 5. Föregående protokoll godkändes 

§ 6. Klubbarnas planer för framtiden. 

- LC Kristinehamn fick lämna sent återbud till mötet på grund av ett möte angående 

kommande luciafirande i kyrkan. De har kommit igång med månadsmöten. 2 nya 

medlemmar har tagits in i klubben som nu har 38 medlemmar. Tipspromenader med start i 

januari och fram till påsk. Ca 200 startande varje gång. Ansvariga för en vårmarknad andra 

torsdagen i april. 

- LC Arvika kommer att planera framtidens aktiviteter på nästa månadsmöte. Planering av en 

konsert på Ingesund nästa höst har inletts. 

- LC Forshaga. Inget planerat ännu förutom golftävling nästa höst 

- LC Grums. 2 nya medlemmar på ingång. Julbord för medlemmarna. Påsk-parad. Till 

sommaren samarbete med fiskeföreningen, där barn får lära sig fiske. Bössinsamling vid 

systembolaget. 

- LC Hagfors. Ont om pengar i aktivitetskassan. I mars ska de ha ett seminarium tillsammans 

med Lions cancerforskningsfond mitt. LCFM. Samarbete med MC-Klubben i Hagfors. 

Marknad i maj. Annonsblad. Konstlotteri till hösten. 

- LC Karlstad Almen. Inget planerat ännu förutom tipspromenader. Förhoppningsvis kan 

klubben vara med på Hagamarknaden varannan månad. 2 nya medlemmar på ingång. 

- LC Kil. Ger ut ”Lionsbladet”. Förhoppning om att Kilsmarknaden kan genomföras. Fårfesten 

kommer att vara digitalt så inga inkomster därifrån. 

- LC Sunne. Försäljning av julgranar och kärvar. Golftävling till hösten. Uthyning av tavlor i 

samarbete med Fryksdalens sparbank ger pengar till kulturpris och idrottspris. 3 nya 

medlemmar och en har slutat. Nu har klubben 19 medlemmar. 

- LC Eda. Lite pengar i aktivitetskassan. Chokladlotteri. Klubbens största inkomstkälla ( 

Våffelcafe i Skillingmark) riskerar att försvinna.  Klubben har tappat en medlem. Nu 18 st. 

§ 7. HOOYO. ZO Per-Åke informerade om projektet. Information finns på distriktets hemsida. 

Viktigt att klubbarna nu betalar in det de kan. Tillgången på pengar i aktivitetskassorna är inte så 

stor i några klubbar, men mötesdeltagarna var positiva till projektet. 

§ 8. Utbildningar. Information och anmälningsblanketter på distriktets hemsida. OBS 

Utbildningsdag i Karlstad lördag 26 mars 2022. Zonens klubbar uppmanas att deltaga. Sista 

december går anmälningstiden ut. 

§ 9. Riksmöte i Karlstad 12-14 maj 2023. ZO Per-Åke och VZO Anna-Lena Bohlin informerade. En 

fysisk träff med riksmöteskommittén har genomförts och ett digitalt möte är planerat i dec.  

Klubbarna var positiva till att hjälpa till. Temat för riksmötet kommer troligen att bli MSB. MSB 



kommer då att vara utställare. På riksmötet räknar man med att ha flera utställare och här kan 

zonens klubbar lämna förslag till VZO Anna-Lena Bohlin (tel. 070-4807484).  

§ 10. Rekommenderade bidrag. Per-Åke gick igenom listan. Den finns på distriktets hemsida. 

§ 11. Övriga frågor 

- ZO Per-Åke informerade om att bidrag till LCFM (Lions cancerforskningsfond Mellansverige 

Uppsala-Örebro) alltid ska skickas direkt till fonden. Lionsmedlemmar som skickar privat kan 

ange sin klubbs namn inom parentes. Det bokförs då på klubben. Broschyrer kan beställas av 

Dag Hedin ( 070-573 26 76 ). Skicka minnesbrev / gratulationskort på www.lcfm.se. 

 

- Lions Britt informerade om ungdomsutbytet, ungdomsläger. 2 läger är planerade i Sverige. 

Ett i Norrland och ett i vårt distrikt. LC Gävle och LC Tierp ansvarar för det i vårt distrikt. 

Information finns på www.lions.se . 

 

- ZO Per-Åke lämnade över Chevron -märken till de klubbar som var närvarande för vidare 

utdelning till berörda lions. 
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