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Protokoll fört vid zonmöte med zon1/2  i Lions 

Mellansvenska distrikt torsdagen den 8 december 

2022 kl. 18.30 – 21.30 på Yara-mässen i Köping. 

Närvarande: se separat lista. 9 klubbar närvarande, 

rapport från ytterligare en (LC Kolbäck).  
Efter föredraget åt vi på Yara-mässen, gott som vanligt! Och trevligt och roligt! 

Öppnande 
ZO Ulf Carlsson, LC Kungsör, hälsade alla välkomna genom att sjunga en fin 
julesång. Ulf har bjudit in Elina Starhagen som ska berätta om barndiabetes. Ulf 
sade att han träffat många diabetesdrabbade elever som måst lägga ned så 
mycken tid på att sköta sin sjukdom.  

Elina Starhagen 
Elina berättar att det är fyra personer som engagerar sig i Västmanlands 
Barndiabetesfond – de hoppas att det är fler som vill vara med och dra lasset. 
Elina berättade om föräldrarnas ständiga jourpassning, ibland oro, för sina 
diabetessjuka barn: Vad ska de äta och inte äta? Hur mycket av det och det?” 
Det är farligt med för lite blodsocker, och farligt med för mycket blodsocker. 
Familjer med diabetesbarn kämpar hela dygnet att hålla blodsockret i balans.  

Elina berättade att man hoppas att inom tio år ska det finnas ett botemedel – men 
det förutsätter att det forskningen kan fortsätta och ytterligare intensifieras. De 
värst drabbade länderna är Sverige och Finland – varför det är så vet man inte.  

Barndiabetesfonden är en riksförening som ger ut tidningen Sticket.  
Barndiabetesfonden i Västmanland är en underavdelning. Det var Lions och 
Astrid Lindgren som startade Barndiabetesfonden.  

Många diabetesdrabbade,  särskilt äldre, försöker dölja att de har diabetes.  

ZO Ulf Carlsson föreslog att vi i zonen borde göra någonting för de drabbade 
diabetesbarnen, i samband med Barndiabetesfonden i Västmanland och Region 
Västmanland.   

På en rak fråga ”Känns det här viktigt och angeläget?” svarade de närvarande 
”ja”.  
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En fråga: ”Vad är det som efterfrågas? Pengar? Hur mycket? Personella 
resurser?” Bo Fried, LC Arboga, påminde om att det tidigare var läger i 
Finnåker.  

Arvo Metzma,  LC Hallstahammar, sade att vi har ett moraliskt ansvar att stötta, 
eftersom Lions var med och startade. Hans Almgren, LC Arboga, sade att det för 
ett läger behövs medicinsk kompetens, som då Region Västmanland kan ställa 
upp med.  

Zonmötet beslutade efter diskussion att vi ställer upp på detta. 

1. Val av sekreterare 
Hans Almgren, LC Arboga, valdes, 

2. Val av två justerare 
Bo Fried och Sven-Åke Farås, LC Arboga, utsågs. 

3. Övriga ärenden och fastställande av dagordning samt 

förra protokollet 
ZO anmälde Ukraina och rapport från pallcentralen. Protokollet lades till 
handlingarna. 

4. Rapporter från klubbarna 
Från varje klubb rapporterades bland annat:  

LC Arboga:  Lucia rullar på, om än i reducerad omfattning. Kollekter och 
insamling till Operation Smile; Generator till Ukraina. 26 medlemmar. 

LC Hallstahammar: julmarknad i helgen gick fantastiskt bra! 30 medlemmar.  
Vi fyller 70 år 2023.  

LC Kolbäck: Säby-Kalle lät rapportera. Har bidragit med 45 000 kr till brandbil 
i Ukraina. Satsats på brottningssektion för ungdomar. Bidrag till Svenska 
kyrkans aktion med matsäckar till familjer. Starkt av Kolbäcksklubben att ge så 
stora summor! 

LC Kolsva: Vi har tillverkat och sålt fågelholkar. Skänkt 36 000 kr till Ukraina.  
Julmarknad drog in cirka 10 000 kr. Två nya medlemmar, en tredje är på gång.  

LC Kungsör: Julmarknad på gång med Luciakröning. Två nya medlemmar, i 
50-årsåldern. ”Känns bra!” Skänkt en generator till Ukraina. 

LC Rytterne/Kvicksund: 15 medlemmar, julmarknad tillsammans med 
Hembygdsföreningen i Rytterne på lördag-söndag. 
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LC Köping: Luciakröning nu på lördag, den 13e uppträdande på ett 20-tal 
ställen.  Korvförsäljningen inställd – klubben fick inte vara med på marknaden.  

LC Surahammar: 18 medlemmar. Några på gång in. Julmarknad, vi säljer 
hamburgare, brända mandlar, barnaktiviteter. Samarbete med socialen. 
Generator till Ukraina. 

LC Västerås-Lundby: deltog i Vallbys julmarknad i två dagar och sålt lotter; 
delat ut matsäcker till diakonerna som delar ut till behövande i Västerås.  Plan 
att vara med på Valborg. 

ZO Ulf sammanfattade: Fantastiskt vad vi är aktiva! 

5. Zonordförande och vice zonordförande. Rapport från 

Distriktsråd 2 
Vice Zonordförande Hans Almgren rapporterade:  

• Att han med en viss skamkänsla ännu inte till ZO Ulf  har överlämnat den 
lilla modellbil som han fck av Säby-Kalle, LC Kolbäck, när han tillträdde 
Zon-ordförandeskapet. 

• Att han ännu inte fått svar av ID Mats Granath vad Internationnella 
styrelsen har gjort för att reducera kostnaderna så att höjningar av 
internationella avgiften inte ska behöva ske. 

Zonordförande Ulf Carlsson rapporterade: 

• Conventionlotteriet har ställts in på grund av för dåligt intressse. De som 
har betalat in lotter får pengarna tillbaka. 

• Hans-Erik Alfons, LC Svärdsjö, uppmanar klubbar att sätta in pengar till 
LCIF, kan också gå via Melvin Jones. Hans-Erik kommer gärna vid nästa 
zonmöte och berättar. 

• GMA, Global Member Approach  vi tappar medlemmar, och vi gör det 
fortfarande. 

• Ulf betonade att det ska vara roligt att vara Lion. Det är roligt att se att det 
är så många som jobbar för dem som har det svårare än vi har. 

• Det är ytterst få klubbar som nominerar kandidater till distrikts- och 
riksnivå. MD-nivå deadline är 31 december. Blanketter har skickats ut. 
Jag hoppas att några från oss blir nominerad.  

• Riksmötet blir den 12-13  maj 2023 i Karlstad. Anmälan är billigast ju 
tidigare man anmäler sig. Man kommer att visa tältprojektet.  

• ZO Ulf delade ut chevronmärken.  
• Distriktsrådet i Norberg i lördags: få deltagare p.g.a. vädret.  
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• Distriktets hemsida: www.lions101m.se  Inloggning: christer Kanske 
borde man titta gemensamt i klubben kolla distriktets hemsida. 

6. Kommande zonmöten – När? Var? Hur?  
7. Beslutades att nästa zonmöte äger rum torsdagen den 26 februari 2023, kl 

18.30 på restaurang Mässen i Köping. 

8. Övriga frågor, nya frågo 

• ZO Ulf: Lionsmedlem ringde ZO Ulf  om samarbete Pallcentralen och 
Lions. Vad tror klubbarna? Är det något för oss? Flera deltagare visade 
tveksamhet: Vi pallar nog inte för det här. 

• ZO Ulf: roligt att så många klubbar har ställt upp. 
• PastZO Hans ville bekänna en skuld: När han tillträdde som ZO fick han 

av Säby-Calle en gammal modellbil. Den har han fortfarande kvar, men 
den är trasig – har två lösa hjul! Hans lovade att göra allt vad han kan för 
att fixa till bilen till februarimötet så att den kan överlämnas till 
Zonordförande Ulf. 

• Zonordförande Ulf sade att det ännu är oklart med Knutsdoppet i 
Kungsör. Mötets beslut blev att vi hoppar i januari 2023 och återkommer 
året därpå.  

• Arvo Metzma frågade: ”Vad blev det av Hooyo?  ZO Ulf svarade att 
insamlingen fortsätter.  

• Vi behöver en vice ZO! ZO Ulf lovade sitt helhjärtade stöd till 
denne/denna ZO!  

• Ulf sade att det är så roligt att det är så många som kommer på våra 
zonmöten!  
 

9. Avslutnng 
Sedan tog ZO Ulf på sig sin röda tomtemössa och förklarade mötet avslutat. Han 
tackade alla som kommit och önskade alla en riktigt God Jul!   

 

Köping och Arboga dag som ovan 

 

Hans Almgren, mötessekreterare   

 

 

Sven-Åke Farås, justerare   Bo Fried, justerare 

http://www.lions101m.se/
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