
Protokoll 

Digitalt Zonmöte Zon 5/6 i Lions distrikt 101m. 2021-10-06 

§ 1. VZO Anna-Lena Bohlin (LC Almen) öppnade detta första zonmöte för zon 5/6 och hälsade alla 

välkomna 

§ 2.Till sekreterare för mötet valdes PZO Inger Persson LC Eda 

§ 3. VZO Anna-Lena Bohlin och övriga deltagare presenterade sig.  

LC Grums 4 deltagare, LC Kil 1, LC Arvika 1, LC Eda 2, LC Sunne 1 och LC Forshaga 1. 

Dessutom besöktes mötet av DG Lena Nyquist.  

Sammanlagt deltog 12 stycken. Av zonens 11 klubbar saknades deltagare från Torsby, Hagfors, 

Kristinehamn och Åmål. 

§ 4. Genomgång av klubbarnas planer för hösten. Vad sker i klubbarna. Nya medlemmar.  

LC Grums: Bössinsamling under 2 fredagar. Klubben jagar sponsorer och planerar för julmarknad. 

Samarbetade med en fiskeklubb i somras (fiskeskola). Har ev. 2 nya medlemmar på ingång. 

LC Arvika. Ett travlopp i somras gav god intäkt. Serverade hamburgare på diabeteslägret när Lions 

ansvarade för aktiviteterna en eftermiddag. Ska genomföra Diabeteslunken i samarbete med 

diabetesföreningen. Tipspromenad och möjlighet att få ta blodprov. Inför advent säljs julgranar till 

fastighetsbolag och Arvika kommun. Osäkert om julmarknad. Förlorat 2 medlemmar men även fått in 

2 nya. Klubben har 19 medlemmar 

LC Forshaga: En golftävling genomfördes i sommar. Den inbringade 47.000 kronor. LC Forshaga hade 

tipspromenad för ungdomarna på diabeteslägret. På Värdslionsdagen bjuds boende på äldreboendet 

på kaffe och tårta. Ev. blir det julmarknad i Forshagas folkpark. Lotterier och brödförsäljning. 

”Julfemman”  är en aktivitet vars intäkter går till behövande i kommunen.  

LC Almen: I en gratistidning som delas ut i Karlstad och Hammarö fick LC Almen in ett fint, halvsidigt 

reportage om Lions och klubbens satsning på ”syn”. Tipspromenad för HOOYO i augusti. 

Tipspromenader i höst till förmån för syn och diabetes. Med på marknad i Haga och julmarknaden på 

Alsters herrgård. Ev. två nya medlemmar på ingång 

LC Kil: Lotteri och information om syn 8.e oktober. Osäkert om deltagande i julmarknad. 14 

medlemmar just nu. 

LC Sunne 

LC Eda. Glasögon är insamlade. Intäkter med hjälp av lotterier och loppis i sommar och framöver 

hösten. På diabeteslägret ansvarade LC Eda för luftgevärskjutning. På Världslionsdagen hissas Lions 

flagga vid Åmotfors FH. Klubben ska delta på en julmarknad vid Köla kyrka.  Klubben har tappat en 

medlem.  

Sammanfattning: Klubbarna har kommit igång med viss verksamhet. För att få nya medlemmar är det 

viktigt är att vi syns, har aktiviteter, träffar människor. Samlar ev. medlemmar till ett 

informationsmöte för att berätta vad Lions står för och gör. 

§5. Världslionsdagen 8 okt. Se § 4. 



§6. Planer inför Internationella Diabetesdagen 15 november. Klubbarna har ännu ej fastställt sina 

aktiviteter. LC Almen kommer att ha tipspromenad. 

§7. DG Lena Nyquist informerade om HOOYO. Se distriktets hemsida. Viktigt att alla klubbar ställer 

upp med bidrag. 

§ 8. Mötet beslöt att det ska hållas 1 december i Arvika. Kjell-Erik Åsberg undersöker var vi kan ha 

mötet 

§ 9. Övriga frågor. 

- Britt Nilsson LC Kil informerade om ungdomsverksamhet och planerade läger sommaren 

2022.Lions101 N kommer att ha ett Backpacker läger i 3 veckor. Slutet av juli till mitten på 

augusti. Inga värdfamiljer behövs. Även svenska ungdomar kan delta. 

Vårt distrikt 101m kommer att ha ett läger där LC Gävle och LC Tierp är ansvariga. 26 juni till 16 juli. 

Här behövs värdfamiljer första veckan. Kontakta Britt om ni vill veta mer. 

- VZO Anna-Lena B.  

Hon tog upp att vår Zon saknar ZO. Hon föreslog att Per-Åke Persson LC Eda är lämplig för 

denna post.  

Mötet valde enhälligt Per-Åke Persson LC Eda till ZO för verksamhetsåret 2021-2022. 

§ 10. Möter avslutades 
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Inger Persson                                      Anna-Lena Bohlin 

LC Eda                                                   LC Almen 


