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Uppdrag/funktion: Zonordförande 

Period: Sept-nov 2022 

Namn: Ulf Carlsson 

Plan eller särskild aktivitet för arbetet sedan förra rapporten: 

1. Temat för Världsliondagen i år var att samla in pengar till tält för att ge utsatta människor 

någonstans att bo. När det gäller zonens resultat har jag inte fått några uppgifter ännu men 

räknar med att få en kort rapport vid nästa zonmöte.  

2.Vidare så uppmanade jag klubbarna att uppmärksamma Diabetesdagen den 14 november. 

3. Vi hade zonmöte i Köping i början av oktober. Vi hade även då besök av vår 

distriktsguvernör Christer Wallin. Det var ett mycket bra möte med stort deltagande. I stort 

sett samtliga klubbar förutom Skultuna deltog. Vid genomgången av det aktuella läget i 

klubbarna så har det förekommit en hel del aktiviteter och likaså har flera klubbar fått 

ytterligare nya medlemmar. Det gläder mig mycket. 

4. Det togs beslut vid distriktsråd 1 i Gävle att man i år åter igen skulle ordna med ett 

Conventionlotteri och past zonordförande Hans Almgren har skickat ut det till samtliga 

klubbar i zonen.   

 

 

Beskriv hur det genomfördes 

När det gäller Världsliondagen så har jag uppfattat att de flesta klubbar på ett eller annat sätt 

uppmärksammade dagen.  
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Vad händer nu med horisont till nästa distriktsmöte och ev. därefter? 

Jag hoppas att samtliga klubbar fortsätter och planerar aktiviteter under det här 

verksamhetsåret, gärna i kombination med att försöka öka antalet medlemmar i respektive 

klubb. Likaså kanske någon ny aktivitet som man inte har haft tidigare.  

Vi räknar med att försöka besöka samtliga klubbar i zonen, innan verksamhetsårets slut. 

 

 

Ekonomisk rapport i förekommande fall: 

Har inget att ta upp, förutom att några har haft en restskuld när det gäller Internationella 

avgifterna och vilka jag även har kontaktat. 

 

 

Vilka stöd och resurser har Du behov av från distriktets sida för att uppnå målen? 

Inget speciellt. 

 

Övrigt att tillägga: 
Vi saknar fortfarande en vice zonordförande och det är inte bra, speciellt som vi för tillfället 
är den största zonen. Men som sagt, skam den som ger sig. 
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