
 
Protokoll Zonmöte i zon 9, den 29 november 2021 i Rättvik. 
 
 

 
Före mötet fick vi en information och rundvandring i den nybyggda Rättviks 
Arena. 
 
 

1. Mötet öppnades av Zonordförande Allan Björklund, LC Mora samt hälsade 

dagens gäst DG Lena Nyquist, LC Hallstahammar, med make Åke, 

välkommen. 

2. Till sekreterare valdes Lars Gunnar Holmberg, LC Mora. 

3. Närvarolista bifogas. Närvarande 13 medlemmar och 2 gäster. 

Närvarande klubbar Leksand, Rättvik, Mora, Sälen. Två klubbar Vansbro 

och Malung saknades.  

4. Föregående protokoll från mötet i Sälen 9 februari 2020 godkändes och 

lades till handlingarna.  

5. Samtliga klubbar rapporterade att många aktiviteter har ställts in.  

Några har kommit igång med mindre aktiviteter. 

Leksand: Julmarknad och granförsäljning. 

Rättvik: Ligger lågt. Rättviks marknad har varit inställd varför 

parkeringsintäkten försvunnit. 

Mora: Julgransförsäljning. Bidrag har kommit från Vasaloppet för 

utebliven ersättning för inställda lopp 2020. 

Sälen: Julmarknad. Hopps på att klubbens största aktivitet på midsommar 

kommer att kunna genomföras. 

6. Kjell Rosenberg LC Mora, informerade om Jubileumsvasan den 12 

februari 2022. Klubben behöver hjälp med slutpatrull (skidåkare sist i 

loppet). Intresserade kan kontakta Kjell (kjell.mora@telia.com). 

7. ZO Allan och vZO Lars Gunnar anmälde att de vill sluta. 

Till ny zonordförande för resten av verksamhetsåret valdes Irene Tallbo, 

LC Rättvik och Lars Gunnar Holmberg LC Mora kvarstår till nästa 

zonmöte. Klubbarna uppmanades att till nästa zonmöte komma med 

förslag till zonordförande och vice zonordförande.     

8. DG Lena informerade om: 

Medlemsavgifterna och hur dom använts. Specificerade fördelning kan 

hittas dels i handboken och Lions hemsidor. 

Vi bör finnas mer på sociala medier. Ju mer vi syns vad vi gör underlätta 

rekrytering av nya medlemmar. Bidrag finns i distriktets budget till 

medlemsrekrytering, max 1.000 per klubb. 

Informerade om kommande funktionärsutbildningar och vikten av att gå 

på dessa. Mer finns på distriktets hemsida. 



Informerade om projektet HOOYO. Om vi samlar in 600 tkr kommer LCIF 

att bidra med samma belopp. Informerade om sambandet mellan 

projekten ”Skolbyggnaden”, ”Vattenborrning” och HOOYO. 

 

9. Övriga ärenden. ZO delade ut chevronmärken till klubbarna för vidare 

befordran till respektive medlem. LC Malung och LC Vansbros fick 

nyvalda ZO Irene ta hand om för distribution. 

10.  Avgående ZO Allantackade alla och avslutade. mötet. 

. 

 

 Protokollförare: Lars Gunnar Holmberg 


