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Datum och Tid: Onsdag 30 mars 2022, klockan 19:00-20:30 

Var:  Odd Fellow lokalen Storgatan 14, Ludvika 

 

 

 Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Inga-Lill Henriques, president på Ludvika Ängsklockan hälsade alla välkommen 

och Mursal Isa, ZO, förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av sekreterare 

Mötet bestämde att återgå till tidigare ordning då VZO sitter sekreterare under 

ZO-möten. Maria Ines San Juan, VZO valdes som sekreterare. 

 

§ 3 Anmälan av övrig fråga 

- Lennart Fredriksson om LCIF 

- Lions Grängesberg om klubbens verksamhet 

- Christer Wallin, VDG informerar 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

- Dagordning godkändes och lagts till handlingarna. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

- Föregående mötesprotokoll godkändes och lagts till handlingarna. Frågor 

kring var finns gamla protokollen för ZON 10 besvarades av Lennart 

Fredriksson att dessa finns arkiverade under det gamla distriktets arkiv.  

Lennart efterlyste åtgärder på hemsidan då det är mycket svårt att hitta 

dokumenten där. 

 

§ 6 Närvaroupprop, deltagare per klubb 

 

 LC Borlänge: 2  

 LC Fredriksberg: 4 

 LC Gagnef/Daldockan: 3 

 LC Gagnef-Floda: 5 

 LC Grängesberg: 2 

 LC Ludvika: 7 

 LC St. Tuna:  5 

 LC Ängsklockan: 6 

 Totalt: 34 medlemmar + inbjuden gäst Christer Wallin, VDG = 35 deltagare

  

 

§7  Rapport från klubbarna, antal medlemmar, kommande aktiviteter 

LC Borlänge: Klubben har för närvarande 22 medlemmar eftersom 2 har avlidit. 

Tillsammans med Stora Tuna har klubben sin Konstutställning och del av 

intäkterna går till Ukraina. Klubben planerar för en Tipspromenad. 
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LC Fredriksberg: Klubben har 17 medlemmar och har skickat 10 000: - till 

Ukraina samt beställt 3 tält. Klubben driver en loppmarknad under hela året med 

bra resultat. Under våren ordnar klubben ett forsrace med numrerade klossar och 

tillsammans med andra föreningar i byn planerar på åter instifta firandet av 

National Dag, en mycket uppskattad aktivitet förr.   

  

LC Gagnef/Daldockan: Klubben har 27 medlemmar och har loppmarknad en 

gång i månad och har nyss flyttat till nya, fina lokaler för aktivitet. Klubben 

säljer också påskris och påskkärringar. En sommarmarknad är tänkt. 

  

LC Gagnef-Floda:  Klubben har 21 medlemmar och tillsammans med 

Daldockan driver loppismarknad som kanske blir det utom hus under sommaren. 

Julkalender blev en riktig hit och trotts att den distribuerade grattis bringade 

större intäkter än när den såldes. Intäkterna kom från annonser. Funderingar om 

en marknad på Ungdomsgård under sommar finns. 

  

LC Grängesberg: Klubben har 8 medlemmar och kommer att läggas ner i 

samband med verksamhetsår slut. Antal medlemmar har minskat undan för 

undan, de återstående är till åren komna, några har flyttat från orten och allt gör 

det svårare at fortsätta. Däremot har klubben haft aktiviteter som julmarknad 

och försäljning av julgran samt hjälpt lokal befolkning. 

 

LC Ludvika: Klubben har 36 medlemmar. LC Ludvika har ordnad en insamling 

till Ukraina under 2 dagar som resulterade i 11000:-. Kommande aktivitet är 

Cykelbytardagen den 30/4 där 20% av bytespengar går till klubben och av 

intäkterna budgeteras ytterligare 6000:- till Ukraina. Under sommaren har 

klubben en aktivitet på Hagge Golf Klubben, Lionstippeln, som ger bra tillskott 

till kassan. Sista torsdag i augusti, tillsammans med Ängsklockan ordnas en 

mycket uppskattad surströmmingsfest på stan och till jul blir det Julklappslotteri. 

 

LC St. Tuna: Klubben har 16 medlemmar och tillsammans med Borlänge 

klubben ordnar Konstsalong. Dessutom säljer servering på teater i Borlänge och 

intäkter går till RIA i vanliga fall men intäkter i maj kommer att gå till Ukraina. 

Klubben besöker också äldreboenden och bjuder på tårta. 

 

LC Ängsklockan: Klubben har för närvarande 26 medlemmar varav 6 nya i år. 

Ängsklockan har nyss avslutat en 3 veckors loppis med mycket bra resultat. Del 

av intäkterna kommer att gå till Ukraina. Under våren ordnas den uppskattad 

tipspromenaden, Lejontramp. Sista torsdag i augusti blir det Surströmming på 

stan tillsammans med Ludvika klubben och till hösten bjuds äldreboenden på 

tårta och underhållning.  

 

§ 8 Rapport från ZO Teamet 

 Tyvärr finns ingen nominering på VZO eller VVZO.  

ZON-teamet har deltagit i DR 3, har besökt klubbarna både digitalt och fysiskt 

och följt utveckling av Ukrainakrig.  

Miljökoordinator i distriktet, Mursal, Isa berättade om planerna på att instifta 
ett Lions Miljöpris och uppmanade klubbarna att ha en person utsedd som 
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miljökoordinator. Ett projekt på att samla in gamla telefoner som sedan köps 
av ett återvinningsföretag planeras som en miljöaktivitet. 

 

 

 

§ 9 Val av ZO, VZO och 2:e VZO 

Maria Ines Ribeiro de San Juan som ZO för verksamhetsår 2022-2023 dock 
ingen VZO eller VVZO nominerades. Mötet gav PDG:ar i zonen i uppdrag att till 
nästa Zon-möte den 27/4 att komma med ett förslag till de vakanta posterna. 

 

§ 10 Övriga frågor 

- Lennart Fredriksson informerade om LCIF, varför är det viktigt att bidra och 

om insatser för Campaign 100. Det finns ett mycket stort antal av klubbar i 

vårt distrikt som inte har skickat pengar än. I juni ordnas en gemensam 

aktivitet för Ukraina och det är önskvärt med en stor uppslutning. Lennart 

berättade också vilken stor internationell kännedom och anslutning finns 

kring Water means Lifeprojekt och Blå tält. 

 

- Lions Grängesberg om klubbens verksamhet: Klubben bildades 1956 med 

14 medlemmar från starten. Antalmedlemmar ökade med tiden och var upp i 

36 st. under Grängesbergs stora tider. En mängd olika aktiviteter har 

åstadkommits under alla dessa år och mängder av olika hjälpinsatser gjorts. 

Medlemmarna nu är ålderstigna, några flyttat från orten och detta gör att 

klubben väljer att avsluta sin verksamhet efter 66 års fantastiska år i Lions 

andan. 

 

- Christer Wallin, VDG informerar om sitt kommande arbete som DG för 101 

M. Han berättade om sin resa som Lions och den ny tändning som besöket 

på Convention i Milano betydde för honom. Angående ledarskap, berättade 

Christer att mycket av sin ledarstil kommer från idrottsåren där tillit och 

respekt är avgörande begrepp. Christer tog också upp Lions bekymmer med 

vacklande antal medlemmar, att stort arbete krävs men ett arbete utifrån 

varje klubbens egna förutsättningar och sätt att jobba för att få in nya och 

yngre medlemmar. Kommande DG´n uppmanade klubbarna att lägga in mer 

tid för att få in LCIF-koordinator i klubben, att an vill veta vilka 

förväntningar som finns på honom som DG och avslutade med rådet: Våga 

göra misstag annars utvecklas vi inte!  

 

§ 11 Nästa zon möte:  

Nästa zon möte är satt den 27 april och då förväntas finnas en nominering till de 

vakanta posterna till VZO och VVZO. 

Svante Hanses väckte frågan om antal zon möte – om vi inte skulle ha bara 3 st. 

istället för 4 st. Mötets mening är att det krävs ytterligare ett möte nu speciellt 

för att få nominerings- och valet till VZO och VVZO på plats. 

 

§ 12 Avslutning 

 ZO Mursal Isa tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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