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Protokoll fört vid zonmöte 3, zon1-2 av Mellansvenska 
distriktet, 2023-02-23, kl 18.30 – 20.29 på Restaurang Mässen, 
Köping 

 

Zonordförande Ulf Carlsson hälsade alla välkomna och sade att det är så roligt att det är så många här (32 

st) och alla klubbar i zonen har visat intresse. Dock, LC Surahammar tvingades p.g.a. det dåliga vädret 

ställa in sitt deltagande – Ulf beklagade, men hade full förståelse, vi andra också. Vi började med att äta på 

restaurangen. Så överlämnade Past ZO Hans Almgren den ambulerande ZO-bilen tillUlf, den bil som Hans 

fick av Säby-Calle för några år sedan. Under tiden hos Hans har bilen servats och reparerats av Paul 

Eknöland, LC Arboga. Vi applåderade att bilen äntligen nu var hos sin rättmätigare innehavare, ZO Ulf! 

 

§ 1 Mötets öppnande Närvaro 

ZO Ulf Carlsson, LC Kungsör hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Närvarolista gick runt 

och bifogas. Totalt deltog 32 medlemmar från samtliga klubbar i zonen, utom Surahammar. Men Sura hade 

anmält sig, men tvingades på grund av vädret stanna hemma.  

 

 § 2 Val av sekreterare 

Hans Almgren, LC Arboga, valdes. 

 

§ 3 Val av två justerare 

Margareta Fried och Ann-Kristin Farås, LC Arboga, valdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll. Övriga ärenden och fastställande av 
dagordning 

Föregående zonmötes protokoll lades till handlingarna. Dagordningen fastställdes. 

 

§ 5 Rapporter från klubbarna 

Här är en bråkdel av vad resp. klubb hade att förtälja:  

 

LC Arboga : Vi har 26 medlemmar, 13 kvinnor 13 män. Vi har genomfört en tipspromenad på 

världsdiabetesdagen, Luciakonserter i sammarbete med Sv Kyrkan, tårtlotteri på Arboga julmarknad, delat 

ut ungdomsledarstipendium på 10´, tårtor till äldreboenden, ett elverk samt 10´till Ukraina hjälpen. Nu 

planerar vi för att delta på Påsk marknaden, zon möte den 8 augusti och Munken & Hönan 9-12 aug 

 

LC Rytterne/Kvicksund: 13 medlemmar. Eventuellt 2 nya. De har skänkt pengar Ukraina och tält till 

Turkiet, julmarknad. Hjortlotteri: vakum packat viltkött som priser det gick som smör i solsken. 15/7 

Veteranrally.  

 

LC Köping: 14 medlemmar. Vi lägger ned Lucia. Få igång korvförsäljning jobbar vi på. Kan någon ta 

över gosedjurs-aktiviteten? Vi fick en presentation av gosedjursaktiviteten. Vi applåderade!  

 



 

 

 

LC Kolsva: Vi är nu 22 medlemmar. 27 maj kör vi Herrgårdsresa i Hedströmsdalen med historisk 

guidning. Vi besöker 2 herrgårdar och får korngrynskaka med fläsk att äta. Kommer att tillverka och sälja 

fler Ukrainaholkar om säljs för 200 kr/st. 

 

LC Kungsör: 11 medlemmar, ”vi går uppåt!”, Lucia gick riktigt bra. Julmarknaden, vi hade Västmanlands 

barndiabetesfond med oss.  Ungdomsledarstipendium. Stipendium till Kung Karls skola-elev.  Närmast 

Kungsörs marknad, 3 juni kl. 10 – 14, bakluckeloppis. Går att boka plats! 

 

LC Hallstahammar:  29 medlemmar. Vi planerar för vårt jubileum; vi hade en trevlig julfest 

 

LC Västerås Lundby: 13 medlemmar. Loppis på Rocklunda i bandyhallen 26 mars. 30 april aktivitet 

tillsammans med muséet vid Anundshögen. 

 

LC Skultuna: 25 medlemmar, 3 st. stipendier à 3000 kronor (ett inom ledarskap 2 inom kultur) Driver 

loppis och korvförsäljning med mycket god förtjänst, sköter och administrerar parkeringen vid Skultuna 

mässingsbruks julmarknad. Delat ut julblomma till alla 80 år och äldre, deltar i den lokala julmarknaden, 

smycke till Lucian, tigger innehåll till hemliga julklappar som säljs för 300/vuxen och 100/barn. Den 

aktiviteten gav över 20´i vinst. Loppis drog också in 20 000 kr till Barndiabetesfonden. Bjöd alla äldre (150 

st) på serviceboenden på semla, kaffe och underhållning.  

 

LC Kolbäck: 16 medlemmar och 3 nya på väg in, samarbete med LC Hallstahammar. Vi har tömt vår AK-

kassa då vi bekostade en brandbil till Ukraina. Framför oss två aktiviteter, bl.a. midsommarfirande vid 

Strömsholm. Vi kommer i fortsättningen ha styrelse- och klubbmöten samma dag. 

 

LC Surahammar: Tyvärr ej här p.g.a. vädret/ovädret! 

 

 

§ 6 Zonordförande och past zonordförande har ordet om bland annat  
aktiviteter, kampanjer  
Past ZO Hans Almgren, LC Arboga:  

Klubben välkomnar även i år till ett zonmöte på Munken & Hönan dagen före Medeltidsdagarna: 

tisdagen den 8 augusti med ett kulturhistoriskt program. Inbjudan kommer! 

 

ZO Ulf Carlsson, LC Kungsör:  

har med sig några handböcker om någon vill ha, t.ex. till nya medlemmar. Distriktet får se till att skicka 

faktura. 

• LCIF, katastroffonden. Vid nästa möte får vi mera info av distriktskoordinatorn, Hans-Eric Alfon.  

Gör inbetalningarna via DK märk ”Katastroffonden”.  Vid inbetalade 1000 USD har klubben rätt att 

beställa en Melvin Jones, eller en Progressiv Melvin Jones.  Distriktskoordinatorn vill gärna ha en 

koordinator i varje klubb; i annat fall vice presidenten.  

• Aktuellt nu är hjälp till Turkiet och Syrien efter jordbävningen. Finns särskild fond – de som står 

bakom är de som jobbade med De glömda barnen. Man skickar pengar till distriktets kassör och 

anger ”Turkiet” – då kommer pengarna fram! 

• Barndiabetesfonden är aktuell. 



 

 

 

• Utbildning 1 april i Tällberg: riktar sig i första hand till styrelseledamöter med uppdrag. Distriktets 

hemsida har massor av information: www.lions101m.se Lösenord: Christer Wallin har avsagt sig 

uppdraget. Men fortfarande är christer lösenord.  

• Påminnelse om RLLI utbildning i Södertälje 10-12 mars, Ralf Melin. Scandic hotell Skogshöjd. 

Kostnadsfritt, exkl. resan.   

• 1300 elverk har skänkts till Ukraina, i första hand till skolor, förskolor, äldreboenden. Drygt 10 

miljoner inbringade denna aktivitet! 

• Lions Cancerforskningsfond Mellansverige (Uppsala – Örebro): administrativa avgifter är 

minimala!  200 kr/månad eller minst 2000 kr skänkta per år: medger skattereduktion efter ifyllande 

av blankett. 

• Lions Quest: 40 kr per medlem betalas och så kan förskolor, grundskolor få ta del av utbildningen.  

Det finns inget värdegrundsprogram som är så uppdaterat och så billigt! Om någon skola nappar: 

kontakta då gärna Ulf Carlsson! Gäller även föreningar!  

• Kommande styrelse ska rapporteras snarast efter val dock senast i april. 

• Vore trevligt att få en vice ZO nästa verksamhetsår.  Ulf och Hans sade att de är beredda att hjälpa 

till! Vid nästa zonmöte, i april, ”förutsätter jag att klubbarna har diskuterat detta”.  
• Christer Wallin har avsagt DG-jobbet. Anki Katarina Rooslien, LC Hedemora t.f.  DG.*  

• Hooyo-projektet nästan iland, fattas bara 40 000 kr.  

• DR3, stipendier: kulturstipendium plus stipendium för dem med funktionsvariation. Max 30 år! 

Kandidater efterfrågas. Förslag skickas till DG senast 31/3. Hans Almgren föreslog Christer 

Windahl, rullstolsburen kulturkille i Arboga.  

 

§ 7 Kommande zonmöten 

ZO Ulf sade att nästa zonmöte blir torsdagen den 13 april.    

 

§ 8 Övriga frågor 
• Bo Fried tog upp medlemsavgiftshöjningar. Inträdesavgift finns inte nationellt och i distriktet: ändå 

har vi fått faktura för en medlem! Med andra ord: avgiftstaket är nått.  

• Hans Almgren sade att ID Mats Granath ännu inte har svarat på frågan om vad internationella 

styrelsen gör för att minska kostnaderna.  

• ZO Ulf sade att det kommer en ny portal som blir enklare att använda. Blir färdig juni – juli. 

 

§  9  Avslutning 

ZO Ulf tackade för att så många kommit till kvällens möte. Han hälsade alla välkomna till aprilmötet!  

Därmed avslutade Ulf mötet kl. 20.29! Applåder följde. 

 

 

Köping, Kungsör och Arboga dag som ovan  
 
 
Ulf  Carlsson    Hans Almgren  Margareta Fried    Ann-Kristin Farås  
Mötesordf   mötessekr  just   just  

 
 



 

 

 

 


