
PROTOKOLL  

DIGITALT ZONMÖTE I ZON 5/6. 2022-02-08 

§ 1 Mötet öppnades av ZO Per-Åke Persson, LC Eda. 

§ 2 Till sekreterare för mötet valdes Inger Persson LC Eda 

§ 3 Närvaroregistrering. 9 klubbar av 11 deltog. LC Åmål och LC Kristinehamn saknades. En gäst: 

Annette Eiserman Wikström (riksmöteskommitteen). Totalt 14 Lions. 

§ 4 Tre övriga frågor anmäldes. Mötet godkände att punkten ”Kommittéer till riksmötet” tas upp 

först som § 5. Dagordningen godkändes. 

§.5 Kommittéer till RM 2023. ZO Per-Åke påpekade att han med kallelsen till mötet skickat med en 

blankett som han kallade ”Funktionärer och uppgifter”. Han gick sedan igenom listan med hjälp av 

vår gäst Annette E. Sedan uppmanade han zonens klubbar att titta på vad de helst vill arbeta med. 

Annette svarade på frågor och sa att hon var nöjd med det intresse vi visade. Riksmöteskommitteen 

har träffat ansvarig för CCC för att förhandla det ekonomiska.  Bibbi LC Forshaga: ska vi marknadsföra 

Värmland? (Visit Wermland) 

§.6 Föregående protokoll från 2021-12-01 i Arvika godkändes. 

§ 7 ZO Per-Åke informerade att vår nuvarande VZO Anna-Lena Bohlin kandiderar till posten som 2:e 

VDG för 2022-2023. Om hon blir vald innebär det att hon inte kan axla ZO-posten i vårt distrikt 2022-

2023. Till posten som ZO kan John Ljungqvist LC Grums ställa upp och som VZO finns Anders Falke 

som kandidat. Val av dessa eller om någon mer är intresserad får vi ta lite senare. 

§ 8 Utbildningsdagen i Karlstad 26 mars. Viktigt att anmäla sig. Tyvärr krockar den med en aktivitet 

som LC Hagfors sen länge planerat. En föreläsnings och informationsträff med LCFM (Lions Cancer 

Fond Mitt) som hålls denna dag 14.00-16.00.  

§ 9 Nästa möte med riksmöteskommittén är 17 feb. Nästa zonmöte ännu inte bestämt. 

§ 10 Ännu har ingen slogan på temat MSB inkommit 

§ 11 Övriga frågor. 

- Hans Forsbäck LC Torsby. Hemsida. Hur gör man? ZO Per-Åke lovar att han skickar ut 

information om detta till alla klubbarna. Vi hoppas att detta också är med på 

utbildningsdagen i Karlstad 

- Vi pratar om att det i de flestas klubbkassor är ganska tomt. 

- Vi pratar om att det är dags för fysiska möten i feb. eller mars. 

§ 12 ZO Per-Åke avslutade mötet 
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