
Lions Club Borlänge

Bankgiro: 544-3106
Swish: 123 218 10 06

Protokoll ZONMÖTE 1 i zon 10
2021-09-21 kl 19,00

i klubblokalen Barrskogsgatan 25

LP Gunnar Bruhn hälsade välkommen �ll Borlänge och zonmöte 1 samt riktade e�
speciellt välkommen �ll DG Lena Nyqvist och Åke Nyqvist.
Åke Mjöberg presenterade maten.

§1. Mötets öppnande
ZO Mursal Isa hälsade välkomna �ll mötet och förklarade detsamma för öppnat.

§2. Val av sekreterare
Mötet valde Christer Enochsson a� föra dagens protokoll.

§3. Anmälan av övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäldes.

§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5. Föregående mötesprotokoll
Lades med godkännande �ll handlingarna.

§6. Närvarolista
Skickades runt samt bifogas protokollet, bilaga 1 och 2.

§7. Närvaroupprop, deltagare per klubb
LC Borlänge 9 st
LC Fredriksberg 3 st
LC Gagnef/Daldockan 2 st
LC Gagnef 2 st
LC Grängesberg 0 st
LC Ludvika 3 st
LC Stora Tuna 4 st
LC Ängsklockan 3 st

§ 8. Val av VZO
Nominerad, Maria Ines San Juan valdes med acklama�on.

§9. Rapport från klubbarna, antal medlemmar, kommande ak�viteter
LC Borlänge 25 st Konstutställning, konstlo�eri, syn och va�enprojektet 8 oktober,

graninsamling
LC Fredriksberg 18 st Två tält, julblommor �ll 80-åringar
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LC Gagnef 24 st Öppna klubbben för damer, sight first 9 oktober,
medelmskampanj, julkalender

LC Ludvika 37 st Glasögon, julklappslo�eri, cykelbytardagen, na�onaldagen
gol�ävling, surströmmingsfest, vildmarksturen

LC Stora Tuna 16 st Konstutställning med LC Borlänge, servering för teaterföreningen
skördeauk�on

Lc Ängsklockan 23 st Tipspromenad, loppis, julloppis, glasögon

§10. Rapport ZO
ZO Mursal rapporterade om arbetet med förbä�rad kommunika�on inom zonen samt förändrat
arbetssä� i ZO-teamet (ZO, VZO, PZO) där man delar upp kontakterna med klubbarna mellan sig.
Deltagande i ZO utbildning samt distriktsråd och extra distriktsmöte i Avesta.

§11. Programgäst informerar
Maria Ines San Juan puffade för användning av My LCI och hemsida 101m.
Här finns mycket informa�on och en massa verktyg som vi har ny�a av i vårt arbete. Mycket
material finns i resursbanken, bland annat kampanjmaterial �ll 8 oktober mm.
Vi måste bli bä�re på a� registrera ak�viteter i My LCI, även möten är ak�viteter enligt Maria. Vid
problem eller frågor hör av er �ll Maria.
Gemensamma ak�viteter för Lions i hela världen är planerade �ll 8 oktober syn,
14 november diabetes och 5 juni miljö.

Lennart Pe�ersson informerade om va�enprojektet.
LC Borlänge har erhållit Lejonkronan för fas 1, det första borrhålet i projektet.
Även fas två, det andra borrhålet är klar med lyckat resultat och nu har ansökan för e� tredje
borrhål inlämnats. Projektet är for�arande e� MD projekt.

§12. Lennart Fredriksson informerar
Lennart informerade om arbetet som distriktets LCIF koordinator och påpekade därvid vikten av a�
klubbarna utser och registrerar en LCIF koordinator.
LCIF koordinatorn ingår numera i GAT teamet (GST GMT GLT) och det är av största vikt a� alla
klubbar utser dessa funk�oner och registrerar i My LCI..
Vidare informerades om arbetet med fokus på fram�den, de insamlingsmål som uppsa�s på olika
nivåer inom Lions, resultat hi�lls samt kvar a� samla in.
Notera a� de�a är Melvin Jones grundande
Hur mycket pengar respek�ve klubb har inbetalt �ll LCIF kan Lennart ge besked om.
Vidare diskuterades olikheter i hur vi inom Lions får pengar �ll hjälpverksamheten.
I Sverige har vi gemensamma ak�viteter medan man i USA, Indien mfl donerar pengar och därav
donera knappen som vi ser i olika LCIF kampanjer.
Noteras a� man kan donera exempelvis en dollar per månad omman vill.

§13. Övriga frågor
ZO Mursal informerade om planen på kommande zonmöten och mötesformer.
V49 digitalt, V8 fysiskt och V 17 digitalt alterna�vt fysiskt.
Se även § 15 Nästa möte.
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§14. Informa�on från DG Lena Nyquist
DG Lena informerade om verksamhetsplanen för i år som innehåller mera av team arbete,
exempelvis ZO teamen.
GAT teamet och fokus på medlemsstrategi, kompetensutveckling samt hur vi kan/bör arbeta med
dessa frågor belystes.
VI MÅSTE BLI FLER MEDLEMMAR FÖR ATT FÅ VERKSAMHETEN ATT GÅ RUNT – BEAKTAS I ALLA
AKTIVITETER VI GÖR.
Lena påpekade också fördelarna med storheten i Lions, en familj från enskild klubb �ll 1,4 miljoner
medlemmar i hela världen.
Omnämndes även a� det, p g a pandemin, pausade projekt HOYO nu är på G och a� det godkänts
av LCIF.

§15. Nästa zonmöte
E�er diskussioner om för och nackdelar med vissa datum samt mötesformer beslutade mötet a�
nästa zonmöte blir e� fysiskt möte i Mock�ärd (LC Gagnef) onsdagen den 24 november.

§16. Avslutning
ZO Mursal avslutade mötet och tackade för visat intresse vare�er dragning av dagens lo�eri
förrä�ades.

Vid protokollet: Justeras:

Christer Enochsson, sekr. Mursal Isa, ZO






