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Protokoll fört vid Lions digitala zonmöte, zon 1/2, måndagen den 6 december 

2021 kl. 18.30 - 19.30 

Närvarande:  

ZO Ulf Carlsson, LC Kungsör; Past ZO Hans Almgren, LC Arboga. 

LC Arboga: LP Ulf Luthman, Bo Fried 

LC Kolbäck: Säby-Calle Ericsson 

LC Kolsva: Håkan Porthen,  

LC Tillberga: Lennart Larsson,  

LC Hallstahammar: Anders Johannesson,  
LC Kolbäck:  Per Dickson  

LC Skultuna: Jan-Erik Michelsen  

LC Kvicksund: C-G Carlsson   

LC Kungsör, Ulf Carlsson   

Val av sekreterare och två sekreterare 

Hans Almgren utsågs till sekreterare, Bo Fried och Håkan Porthen till justare.  

Snabb genomgång av klubbarnas aktiviteter 

LC Arboga Ulf Luthman 

• En tipspromenad anordnades i samband med Världsliondagen med intäkter till Sight First. 

• Vid Luciafirandet går kollekten till Barndiabetesfonden.  

• Lucialotteriet: behållningen till Lions Cancerforskningsfond. 

• Största intäkter vid Medeltidsdagarna: Munken & Hönan. 

LC Hallstahammar Anders Johannesson 

• Julmarknad på Skantzen med jultomte, lotteri osv.  

LC Kolbäck Säby-Calle Ericsson 

• Vi planerar aktiviteter inför sommaren. “Vi har en hyfsad aktivitetskassa.“ 

LC  Kolsva Håkan Porthen. 

• Vi har kört ett rally, Mats Carlbom – Memorial till minne av Mats Carlbom. 

• Julmarknad i Kolsva på olika platser i Kolsva. Väldigt mycket folk, fanns ett uppdämt 

behov att träffas.  Vi sålde kolbullar (90 st), varmkorv (200 st), fick in 12 tusen. 

• Peka rätt – kostar att peka på julkort, då kan man vinna. Ger inte så mycket pengar, men kul 

för Kolsvaborna.  

LC Köping, ingen representant 

• Julmarknad och Lucia 
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LC Kungsör Ulf Carlsson 

• Lucia hos företag 

• Julmarknad nu på söndag.  

LC Kvicksund C-G Carlsson 

• Julmarknad med julgranar och liknande.  

LC Skultuna Jan-Erik Michelsen 

• Världsliondagen med glasögoninsamling 

• Julmarknad med korvgrillning, gav nästan 40 000 kr. 

• Vår egen julmarknad nu på lördag. 

LC Surahammar, ingen representant 

LC Tillberga, Lennart Larsson 

• Julmarknad där vi säljer julklappar, 23 000 kr. 

• Vi har sålt lottogrejor i Sevalla. 

LC Västerås-Lundby, ingen representant 

 

ZO Ulf Carlsson tackade alla som berättat.  

Rapporter 

ZO Ulf berättade från Distriktsrådsmötet, också via Teams 

• Handböcker har delats ut till dem som beställt, utom till Kolbäck och Kvicksund. 

• Vice ZO – där måste vi hjälpas åt att hitta någon. Vore roligt om det blir någon från gamla 

zon 2.  

• Riksvalsnämnden – det finns möjlighet att föreslå kandidat till de olika posterna senast 31 

december.  

• Konungens Jubileumsfond – se DG Lenas DG-brev. 400 000 kr ska fördelas! Ansökan ska 

skickas in till DG Lena Nyqvist senast 31 januari 2022. I första hand bör det handla om 

ungdomar. 

• Lions distriktshemsida. Protokoll från distriktsmöte bl.a. Lösenord: Lena   Det är en bra 

hemsida! 

• Riksmötet i Falun i maj: om man anmäler sig senast 15 december blir det bara 100 kr i 

konferensavgiften.  

• Klubbarna uppmanas att betala in de summor som varje resp. klubb beslutar om av de 

utsända rekommenderade avgifterna, sade Past ZO Hans  Almgren. . 
• Lions Cancerforskningsfond Mellansverige bidrag och gåvor betalas in direkt till Lions 

Cancerforskningsfond Mellansverige. Behöver ej gå omvägen via distriktskassören då 

LCFF redovisar insamlade medel på vår hemsida sade Bo Fried.  

• ZO Ulf påminde återigen att klubbarna nu sätter in pengar på det klubben bestämmer av 

rekommenderade medel. 
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• Knutsdoppet ställs in i januari 2022: “Jag är ledsen att LC Kungsör ser sig nödtvungen att 
ställa in.“ 

Distriktsråd 2. ZO Ulf: 

• Utbildningar, kostar inte klubben någonting. Funktionärsutbildningarna i Gävle och Örebro 

i höstas ställdes in pga för få deltagare. Nya utbildningar har planerats till våren i Karlstad 

och Hudiksvall. Mer info finns på vår hemsida.  
• LCIF efterlyser representanter för klubbarna som kan rapportera. Om det inte väljs någon 

blir det  ice-presidenten.  

• Ungdomslägret, har gått ut PM att ungdomar har möjlighet att söka. Har ni någon ungdom 

så kontakta ZO Ulf eller Past ZO Hans så får ni info. 

• Medlemmar: Viktigt att vårda de medlemmar vi har. 

• Past-ZO Hans framförde att det är märkligt att inte diskussionen finns, vare sig på 

Riksmöten eller i Lionstidningen om Lions Sveriges allra viktigaste fråga, nämligen hur vi 

bryter medlemstappet.  

• Calle Ericsson, LC Kolbäck att vi har ett “seniorlag“ och ett “juniorlag“. Juniorlaget vill 
inte ställa upp på månadsmöten osv. Frågan är i klubben: Vilket lag ska vi satsa på?  

• Bo Fried, LC Arboga sade att medlemsavgifterna ska betalas även nu i pandemitider, det är 

bara den separata inträdesavgiften som tas bort.   

.Nästa möten 
• Nästa zonmöte torsdagen den 24 februari, fysiskt i Köping. På Mässen Yara.  

• Nästa sedan 25 april, digitalt. OBS När man loggar in till mötet är det bra om man 

registrerar sig med Förnamn och Efternamn samt klubbort. 

• Past ZO Hans tackade ZO Ulf  Carlsson för ett synnerligen fint genomfört möte.  

• ZO Ulf Carlsson tackade alla deltagarna och önskade alla God Jul och Gott Nytt År! 

Därmed avslutades mötet. 

 

 

Arboga dag som ovan 

 

 

Hans Almgren  Ulf Carlsson   Bo Fried    Håkan Porthen 

Sekr.  Mötesordf.  Just.  Just. 


