
Minnesanteckningar zonmöte, zon 8  

torsdag 23-02-23 i LC Gävles lokal. 

 

Zo Reidar Larsson öppnade mötet och hälsade välkommen 

Peter Hansson LC Tierp informerade om hur man kan bygga hemsida med hjälp av simplesite. Samt 

lite om hur man kan göra sidor i microsoft publischer, för att tex lägga ut på sociala medier. 

Efter en god förplägnad togs aktuella ämnen upp till diskussion tillsammans med kaffet. 

Marie Johansson tog upp den bristande marknadsföringen i distriktet vad det gäller de svenska 

ungdomslägren i Lysekil och Trosa enligt Marie är endast 4 ungdomar från distriktet anmälda till 

lägren. Marie anser att det är DG,s ansvar att marknadsföra och sprida informationen om dessa 

läger. Det är av stor vikt att dessa läger ges den uppmärksamhet de förtjänar inte minst för lägrens 

roll i ungdomarnas sociala utveckling. 

Marie kommer att skicka ut information om ungdomslägren till klubbarna. 

Utlyst utbildning i Tällberg 

Mötet enades om att den information som gått ut till klubbarna är undermålig, saknas innehåll och 

hur fördelas kostnaderna för klubbarna. Mötet hoppas på mer information om detta inom kort. Fråga 

som kom upp var om det var rätt att ha fysiska utbildningar i det ekonomiska läge som gäller för 

klubbar och medlemmar. Billigare att ha interaktiva utbildningar och möten även om man på sätt 

missar personlig kontakt vid möten och utbildningar. 

Ekonomi 

Den stora frågan för många klubbar i dag är hur man skall kunna klara ekonomin och behålla 

medlemmar.  

Klubbarna upplever att de tappar medlemmar på grund av de ökande kostnaderna framför allt då 

vad det gäller internationella kostnaden som påverkas av dollarns förhållande till den svenska 

kronan. Administrationskostnaderna gör att medlemsavgifterna måste höjas vilket leder till att 

framför allt pensionerade medlemmar avstår sitt medlemskap i dessa inflationstider. Höjningen med 

100 skr av den nationella avgiften har inte gjort saken bättre för klubbarna 

Tendens i klubbarna. 

Många klubbar upplever att de blivit rena insamlingsorganisationer, då de har fullt upp med att följa 

insamlingsdirektiv och administrativa kostnader. Gemensamma medlemsaktiviteter och social 

samvaro får stå tillbaka för ovanstående. 

En lösning till att hålla ner medlemsavgiften är att dra av medlemmarnas kostnader vid aktiviteter så 

som resor, utlägg för mat, verktyg osv. Inte så att det tillfaller den enskilde medlemmen, utan att 

dessa pegar i tillfaller klubbens administrativa kassa. Medlemmarna arbetar fortfarande ideellt. 

Påtalades att rörelsen och framför allt ledningen måste hålla i plånboken som avskräckande exempel 

togs GRO,s bokslut upp, utan att närmare gå in på detaljer. Kan vara anledning till att hela 

verksamhetens ekonomi bör genomgå en genomlysning och utgifterna bestäms av matsäcken. 

Syvende och sist påverkar ekonomin medlemsantalet år 2014 var vi ca 12000 medlemmar och i dag 

ca 7000 ett medlemsantal som inte kan bära utgifter som tidigare.  



Oftast påpekas från DG och ledning  hur klubbarna skall marknadsföra sig lokalt. Men vad gör 

ledningen för att marknadsföra Lions nationellt? 

Information från riksmöten, nordiska möten och europamöten hur förmedlas den informationen ut 

till rörelsen och klubbarna, var en fråga som kom upp. Mötet enades om att söka information om 

detta. 

Riksmötet kom upp som demokratifråga. 

Hur skall många klubbar kunna representera vid riksmötet då dessa inte har ekonomisk möjlighet att 

skicka, bekosta representanter till detta möte? Något  att fundera över. 

Marknadsföring lokalt. 

Sociala medier så som facebook och instagram anses som ypperliga ytor att marknadsföra Lions 

verksamhet på. De flesta kommuner har framför allt facebooksidor som. Det händer i X kommun och 

liknande. Enkelt att göra i microsoft publischer spara dokumenten som foton så är de enkla att 

publicera, upprepa dem gärna då flödet ofta är ganska stort på dessa sidor. 

Reidar Larsson LC Ockelbo valdes till Zo i zon 8 med acklamation samt att Peter Hansson bistår som 

past Zo 

Gävle Norra bjuder in till aktivitetsdag i början av juni månad. Mer info kommer om datum osv. 

 

Vi tackar LC Gävle för ett trivsamt värdskap och god mat. 

 

Vid pennan. 

Peter Hansson LC Tierp 

 

 

 

 

 

 

 


