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Protokoll fört vid zonmöte zon1/2 torsdagen den 24 februari 

2022 kl. 19.00 – 20.15 

Ordförande: ZO Ulf Carlsson, LC Kungsör. 

Arboga: Hans Almgren, Bo Fried 

Hallstahammar: Anders Johannesson 

Kungsör: Ulf Carlsson 

Köping: Owe Lantz 

Kvicksund: Claes-Göran Hofling  

Kolbäck: Carl ”Säby-Calle” Ericsson  

Kolsva: Håkan Porthén 

Skultuna: Jan-Erik Michelsen 

MD GMT (koordinator för medlemsutveckling): Monica Gimerus, LC Skellefteå 

1. ZO Ulf Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, efter lite teknikstrul. 

ZO Ulf hoppades att Ukrainafrågan ändå kommer att sluta snart på ett bra sätt. 

Ledarskapet är en viktig del av Lions. Särskilt hälsade ZO Ulf Monica Gimerus 

välkommen!  Monica presenterade sig sedan lite kort.  

2. Närvaro: se ovan. Tyvärr finns ingen representant från Tillberga, Västerås eller 

Surahammar.  

3. Till sekreterare utsågs Hans Almgren, till justerare: Bo Fried och Ove Lantz. 

4. Övriga frågor: inga. 

5. Rapporter:  

• LC Arboga: Bo Fried:  Lucia som vanligt, tårtor delades ut till äldreboenden. 

Digitala styrelsemöten, ett fysiskt styrelsemöte, planerar fysiskt klubbmöten. 26 

medlemmar. Hans Almgren: vår stora grej är Munken & Hönan i w 32. Planerat 

zonmöte tisdag den 9 augusti i Arboga, på Munken & Hönan inkl. något historiskt 

program. 

• LC Hallstahammar: Anders Johannesson: klubbmötet har ställts, vi får se hur det 

blir framöver. Enda aktiviteten är auktionen i sommar, tillsammans med Kolbäck.  

• LC Kungsör: Ulf Carlsson: Lucia, Julmarknad, stipendium utdelas. Planeras för 

loppis den 14 maj, på Stora torget i Kungsör. ”Bra kompis” delar vi ut i varje klass 

i årskurs 9. 

• LC Köping: Owe Lantz: Lucia, synas på stan är viktigt. Vi jobbar på framåt. 
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• LC Kolbäck: Carl Ericsson: Julbord, ”väldigt trevligt”, viktigt träffas på 

månadsmötena och ha det trevligt. Inga aktiviteter, vi har ju våra i juni månad. Har 

diskuterat gemensamt samarbete med LC Hallstahammar.  

• LC Kvicksund: Claes-Göran Hofling: möte varje månad, Julmarknad ”gick 

jättebra”, namnet ska bli LC Rytterne – Kvicksund, Veteranrally 16 juli 

planeras ”brukar var minst 100 fordon”,  

• LC Kolsva: Håkan Porthén: Julmarknad ”gick jättebra”, styrelsemöte i 

december, klubbmöte i december. I övrigt har vi legat lågt i januari-februari på 

grund av pandemin, kan bli ändring i mars. Vi har fått bidrag från 

Jubileumsfonden. Planerar fågelholkstillverkning. Så Köping-Uttersbergs järnväg. 

• LC Skultuna: Jan-Eric Michelsen: julmarknad ”gick bra”, också i samband med 

Lucia. ”Inte så mycket pengar, men trevligt”. LC Tillberga lägger ned tyvärr, men 

det finns kanske några medlemmar som då går över till Skultuna.  

• 6. Rapport, ny ZO? 

ZO Ulf frågade om någon är intresserad att bli ZO från nästa verksamhetsår. Alla 

funderar vidare, ZO Ulf sade att han är beredd att backa upp, men sade att det är 

viktigt att någon tar sig an uppgiften! 

• 7. Distriktsråd 3 var i lördags under ledning av DG Lena Nyquist.  

”Hjälp Lions hjälpa” – kolla på Facebook filmen om diabetes! Det är en bra film, 

engagerande. Sök ”Lions diabetes” på Facebook, då kommer filmen fram. 

Under mars – april är Barndiabetesfonden högprioriterad, stegtävling. Alla berörs 

av diabetes, alla känner någon som har diabetes. Ett bra sätt att göra Lions känt! 

Bo Fried, LC Arboga, sade att behållningen från Lucia-firandet i Arboga gick till 

Barndiabetesfonden, 22 000 kr. 

Distriktsråd: där ser man varje klubb, hur klubbarna har gått in ekonomiskt. Kan 

vara intressant att se hur det ser ut. 

Pengar avsatta för kulturstipendium, också stipendium för kroppsvariation. Hoppas 

ni hittar någon represenant, ska vara hos Lena Nyquist senast 15 mars.  

Diabetesläger i Tammerfors i juli, vi kan skicka 2 ungdomar 17-20 år, bara 

resekostnaden betalar vi. Marie Johansson tar emot anmälningar, mailadress på 

hemsidan.  

Ny svensk person i Chicago i stället för Frida: hon pratar svenska och vill att man 

pratar svenska.  



Zonmöte zon 1/2  torsdagen den 24 februari 2022  

3 

 

Riksmötet i Falun, klart det blir fysiskt, 27-29 maj. Viktigt med anmälan.  

Distriktsrådsmöte i Falun 2 april: digitalt. 

Lejonkronan, stipendium till välförtjänt klubb. DG Lena Nyquist vill ha förslag 

inom kort. 

Norberg har distriktsmöte lördagen den 14 maj. Inbjudan finns på hemsidan. Måste 

vara ute i god tid! Blir en trevlig tillställning. 

Varför blev inte Lions inblandade i räddningsarbetet vid branden i Västmanland 

för några år sedan? Det jobbas på att det utses kontaktpersoner.  

Postkodlotteriet, samarbetet är lagt på is.  

8. Nästa zonmöte   torsdagen den 28 april, i Köping 

9. MD GMT Monica Gimerus sade att vi måste försöka behålla våra medlemmar! Lions 

Sverige har drygt 8000 medlemmar.  

* Monica sade att vi borde försöka ta in våra partner i klubben.  

* Att bara lägga ned en klubb funkar inte, ”det tar ju några månader minst”. 

* Kan vara möjligt att en klubb blir en ”enfrågesklubb”, t.ex. om diabetes.  ZO 

Ulf tackade Monica för alla idéer. 

10. ”Det ska vara roligt att vara Lion” sade ZO Ulf och förklarade därmed mötet avslutat 

och tackade zonens deltagare i allmänhet, Monica Gimerus i synnerhet. 

 

 

Arboga dag som ovan 

 

 

Hans Almgren, mötessekreterare  Ulf Carlsson, mötesordförande 

 

 

 


