
 Rapportmall för samtliga uppdrag/kommittéer i Distrikt 101M 
Som stöd i ert viktiga arbete för att uppfylla de ställda målen i distriktets verksamhetsplan men också 

som stöd i redovisningen till Distriktsråden vill vi att ni rapporterar enligt nedan. 
   

     

 

Belys endast kort vad som hänt sedan senaste mötet och lägg i stället mest fokus på framtiden, 
det är det som är intressant, det är det vi ska arbeta med. Lions måste se framåt, det är där 
framtiden finns, att blicka bakåt hjälper föga. 
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Uppdrag/funktion: Zonordförande 

Period: Nov 2022-febr 2023 

Namn: Ulf Carlsson 

Plan eller särskild aktivitet för arbetet sedan förra rapporten: 

1. Temat för Världsliondagen i år var att ge utsatta människor någonstans att bo. Några 

klubbar har genomfört aktiviteter för ändamålet.  

2. Vi hade zonmöte i Köping den 8 december. Vi hade då besök av Elina Starhagen från 

Barndiabetesfonden för Västmanland, som berättade om i första hand diabetes 1 och vad det 

innebär för diabetessjuka barn men även om föräldrarnas ständiga jourpassning och oro. ZO 

föreslog att vi i zonen borde göra göra någonting för de drabbade diabetesbarnen, i samarbete 

med Barndiabetesfonden i Västmanland och Region Västmanland. Samtliga närvarande 

klubbar ställde sig positiva till förslaget. ZO kommer att återkomma med mera information 

om hur det ska gå till. Det var ett mycket bra möte med stort deltagande. I stort sett samtliga 

klubbar förutom Skultuna och Kolbäck deltog. Vid genomgången av det aktuella läget i 

klubbarna så har det förekommit och var planerat en hel del aktiviteter som julmarknad, lucia, 

tillverkning och försäljning av fågelholkar mm. Listan kan göras lång.  Likaså har flera 

klubbar fått ytterligare nya medlemmar. Det gläder mig mycket. 

3. LC Arboga och LC Kungsör har även skänkt pengar för inköp av generatorer till Ukraina. 

 

 

Beskriv hur det genomfördes 

http://www.lions101m.se/
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När det gäller Världsliondagen så har jag uppfattat att de flesta klubbar på ett eller annat sätt 

uppmärksammade dagen.  

 

 

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. Det är bara att konstatera att klubbarna är duktiga på att samla in pengar 

och att skänka dem till aktuella projekt både lokalt, nationellt och internationellt. 

 

 

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. Vi är en väldigt aktiv zon med 
positiv anda och bra kamratskap. Mycket roliga aktiviteter 
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