
Lions 101M zon 10

Protokoll

Zonmöte nr 2 2021-2022 den 24 november 2021 i Mockfjärd (LC Gagnef)

§1. LP Lennart Fredriksson hälsade välkommen till LC Gagnef ZO Mursal Isa öppnade mötet

§2. Svante Hanses valdes till sekreterare. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Lennart
Fredriksson

§3. Inga övriga frågor anmäldes

§4. Dagordningen godkändes

§5. Föregående protokoll godkändes med tillägg ang val av vice ZO. Detta val gjordes enligt
arbetsordningen men efterson det redan i handboken fanns en kandidat utsedd genom publiceringen
finns frågetecken. Skrivelse ang detta finns som bilaga1 till dagens protokoll.

§6. Närvarolista enligt bilaga2

§7. Närvaroupprop med antal deltagare i zonmötet
LC Borlänge 4
LC Fredriksberg 6
LC Gagnef Daldockan 7
LC Gagnef 9
LC Ludvika 4
LC Ludvika Ängsklockan 1

§7. Redovisning av närvarande klubbars medlemsantal:
LC Borlänge 2 4
LC Fredriksberg 1 8
LC Gagnef Daldockan 3 0
LC Gagnef 2 2
LC Ludvika 3 7
LC Ludvika Ängsklockan 23 Ej närvarande:
Stora Tuna 16 medlemmar

§8. Rapport från klubbarna om kommande aktiviteter i urval:
LC Borlänge: Konstutställning, julklappslotteri, julgransinsamling
LC Fredriksberg: Loppis varje lördag, utdelning av julblommor, kulturpris
LC Gagnef Daldockan : Julmarknader, loppis
LC Gagnef: Julkalender som delas ut gratis till alla hushåll med utlottning av presentkort i 10 dagar,
loppis i ny lokal från nästa år
LC Ludvika: Julklappslotteri
LC Ludvika Ängsklockan: Loppis. Julmarknad
LC Stora Tuna . Aktiviteter i samarbete med LC Borlänge

LC Grängesberg har beslutat att lägga ner klubben.



§9. Rapport från ZO-teamet
DR-möte 24 november skall vara digitalt. Ordf rapporterade från IP:s besök vid GR-mötet.
Information från DG om distriktsprojektet Hooyo. Beräknat insamlingsbelopp har tidigare
redovoiats men måste revideras när distrikt 101N inte kommer att medverka. Rekommenderad
summa per medlem är 450 kr.
Lennart Fredriksson MD:s LCIF-koordinator efterfrågade ekonomisk redovisning av inkomna
medel.

§10. Vice ZO Maria Inez informerad:
Två utbildningstillfällen planeras bl.a. om nyheter för att planera, genomföra och utvärdera
aktiviteter. Inbjudan till utbildningarna finns på distriktets hemsida
Informationen godkändes.

§11. Inga övriga frågor anmälda men information tillkom:
Anmälan till Riksmötet i Falun kan ske nu
Lennart Fredriksson har information om vad varje klubb har för utrymme för utdelning av
Melwin Jones”
Fredriksbergs Facebook-sida med info kan kopieras och anpassas till andra klubbar.

§12. Nästa Zonmöte
Nästa zonmöte blir sista onsdagen i mars 2022 i Ludvika (LC Ludvika och LC Ludvika
Ängsklockan

§13. Ordförande avslutade detta givande zonmöte.

Mursal Isa Svante Hanses Lennart Fredriksson
ZO Sekreterare Justerare



Bilaga 1 till protokoll zonmöte 20211124

Ang protokoll ZO-mötet i zon 10 (september)

Val av vice zonordförande i zon 10 distrikt 101M

Vid Zonmötet den 21 september valdes Maria Inez till vice zonordförande.
Detta enligt Lions arbetsordning där det stadgas att val av zonordförande (och
därmed även vice ordförande) sker av zonen.
Det är dock anmärkningsvärt att det redan före valet fanns uppgiften i
handboken att Maria Inez är vice zonordförande.
DG Lena Nyqvist meddelade på fråga ang detta förfaringssätt att

”Maria Ines valdes in i ZO-teamet på zonmötet och ingenting annat.
Då det inte fanns andra aspiranter och valet därför var självklart ville vi att
hennes kontaktuppgifter skulle komma med i handboken.”

Trots att det finns bara en kandidat skall val ske innan tillträde. Att ”vi”
meddelade kontaktuppgiften till handboksred. måste innebära att Maria Inez
redan var utsedd, av vem? Har DG och/eller ZO-teamet denna befogenhet?
Finns protokoll från ZO-teamets sammanträde där Maria Inez utsågs?

Jag har inget emot att Maria Inez är vice ZO utan jag reagerar mot att inte
arbetsordningen följs. Inom Lions skall en kandidat vid personval få minst 50%
av rösterna för att bli vald även om det bara finns en kandidat.

Svante Hanses
PDG 101M


