
Minnesanteckningar från zonmötet (zon 1/2) på restaurang 

Mässen i Köping, torsdagen den 28 april 2022. 

 

Närvarande 22 medlemmar från klubbarna Arboga, Hallstahammar, Kolbäck, 
Kolsva, Kungsör, Köping och Rytterne/Kvicksund. 
Mötet inledde med en tyst minut för Lionsveteranen Ingvar Lindgren, Arboga, 
som avlidit. 

 

1. Zonordförande Ulf Carlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Till mötessekreterare valdes Owe Nilsson, Hallstahammar. 

3. Till justerare valdes Per Lönnström och Tony Frunk, Hallstahammar. 

4. Dagordningen fastställdes efter tillägget ”Medlemsavgifter” på Övriga frågor. 

5. Rapporter. De närvarande klubbarna redovisade kort genomförda och planerade 
aktiviteter. Flera av klubbarna har gjort lyckade insamlingar till Ukraina och planerar 
också för fler liknande insamlingar. Kolbäck och Kolsva, som har haft katastroftält, 
har nu skickat dessa till Ukraina. I Kolsva spikade klubben ihop 100 fågelholkar som 
de målade blå/gula (pris 150 kronor) och sålde med lätthet samtliga. Bland planerade 
aktiviteter märks herrgårdstur och 8 maj KUJ-banantur (Kolsva), veteranrally 16 juli 
(Rytterne/Kvicksund), midsommarfirande (Kolbäck), restaurang vid Medeltidsveckan 
(Arboga), bakluckeloppis (Kungsör) och korvförsäljning precis som förut i Köping. 
Klubben i Arboga bjöd också in till zonmöte i samband med Medeltidsdagarna. Plats: 
restaurang Munken och hönan. Datum: 9 augusti. 

 
6. Zonordförande har ordet. Ulf uppmanade klubbarna att rapportera sina nya styrelser 

inför kommande arbetsår. En ny zonordförande ska också utses, men ingen har 
hittills visat intresse. Om ingen kandidat anmäler sitt intresse är Ulf Carlsson beredd 
att kvarstå som zonordförande (vilket gillades av mötet). Troligen också Hans 
Almgren, Arboga, som past zonordförande. Zonordföranden informerade om 
distriktsrådsmötet (13 maj) och distriktsmötet 14 maj i Norberg. Christer Vallin blir ny 
distriktsguvernör. Viktiga frågor ” nya medlemmar” och ”behålla medlemmar”. Ingen 
kandidat finns i nuläget till Kulturstipendiet. Ulf berättade vidare om 
Världsmiljödagen den 5 juni och om att stödja Lions Cancerforskningsfond 
Mellansverige Uppsala-Örebro som behöver månadsgivare. Stöd behöver också Lions 
”Tillsammans” (Lions Quest), där bara 33 procent av klubbarna hittills betalat in 
beloppet 40 kronor per medlem. 

 
7. Övriga frågor. Bo Fried lyfte frågan om den nationella avgiften (340 kronor) och 

ifrågasatte den avgiftshöjning på 60 kronor per medlem som aviserats. Bland de 
närvarande klubbarna varierar medlemsavgiften i dag från 850 till 1000 kronor. ”Det 



är redan för dyrt i dag om vi ska kunna locka nya medlemmar” och ”snart har vi inte 
råd att vara medlemmar längre”, var några av kommentarerna i en livlig debatt som 
följde. Vidare ”USA höjer för att kompensera medlemstappet, det håller inte”, ”är det 
prisvärt att vara med i Lions?” ”vi bör skicka in en skrivelse som talar om att vi är 
missnöjda”, ”vi blir bara färre och färre i Lions, problemet har blivit permanent”, ”vi 
har inte ändrat något, bara byggt på och byggt på”, ”de internationella projekten blir 
bara fler och fler. Vi får inte glömma att lämna bidrag också lokalt. Det är ju ändå lokalt 
vi samlar in pengarna”… Zonordföranden föreslog att frågan om avgiftshöjningen tas 
upp på nytt vid nästa zonmöte i Arboga då det är för sent för en motion till Riksmötet. 
Mötet enades då om att göra en skrivelse i ärendet från zonen till distriktsmötet 13-14 
maj i Norberg. Per Lönnström, Hallstahammar, åtog sig uppgiften att göra skrivelsen.  
 

8. Zonordförande hedrade några närvarande medlemmar med chevronmärken, tackade 
för ett bra möte och förklarade sedan zonmötet för avslutat. 
 

 
 
   

 
 
Hallstahammar 1 maj 2022 

 

Owe Nilsson, mötessekreterare 

 

 

…………………………………………………                                         ……………………………………………….. 

Tony Frunk, justerare                                                             Per Lönnström, justerare  


