
Minnesanteckningar förda vid Zonmöte 1 för 
zon 1 101-O den 19 september 2019 
 

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala. 
Närvarande klubbar: LC Björklinge, LC Uppsala, LC Knivsta, LC Storvreta, LC 
Uppsala Disa, LC Uppsala Linné, LC Uppsala Sävja, LC Sten Sture, samt kvällens 
gäst/föreläsare Miriam Tallroth. 
Sammanlagt var 27 personer närvarande, varav 1 gäst (fördragshållaren). 
 
Värdklubb för kvällen: LC Björklinge 
 
1. LP Åke Lööv LC Björklinge, hälsade alla välkomna. 

2. Zonordförande Elsa Grahn förklarade zonmöte 1 öppnat. 

3. Miriam Tallroth, Humanjuristerna, höll ett mycket informativt och uppskattat 
framförande om familjejuridik och ”Framtidsfullmakt”. Många juridiska 
familjefrågor ställdes och hon besvarade alla med stor entusiasm. 

4. Att föra minnesanteckningarna valdes Ivar Rylén. Närvaron resgistrerades. 

5. Kallelsen konstaterades vara gjord i god tid. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom och godkändes. 

8. Göran Pilström, YEC (Youth Exchange Chairman), ansvarig för 
ungdomsutbytet, gick igenom kommande lägerverksamhet och uppmanade 
klubbarna att komma med förslag på ungdomar som man vill skicka på läger. 
Nästa läger i Sverige blir 2021 i Trosa. Varje läger består av ca 25 st ungdomar 
17 till 21 år gamla från olika länder. Senast 15 december ska anmälningarna 
vara inne. http://www.lions.se/ungdom-webb/ är adressen för mer information. 
 
Birgitta Hydén informerade om Barndiabetesfonden som startades för 30 år 
sedan och delade ut 19 miljoner kr 2018 till forskning. Målet 2019 är 22 
miljoner kr. Världsdiabetesdagen är den 14/11.  

9. Klubbinfo: Nya bordsstandar för distrikt 101-O delades ut till klubbarna. 
LC Knivsta; konstutställning och julgransförsäljning samt kärvar från LC 
Grillby. 
LC Storvreta; Senap, säljs även till andra Lionsklubbar. 
LC Disa; julgåvan (kort), låna en Uppsalabo. 
LC Björklinge; julmarknad. 

 



LC Sten Sture; björkar med LC Sävja. 
LC Sävja; julmarknad. 
LC Uppsala; gödselförsäljning, jordärtskocksföräljning på Fyris torg och loppis 
på Fyris Park. 
LC Linné; adventsförsäljning i Stabbygården. 

10. Världsliondagen den 8 oktober: En grupp bestående av Kerstin Marinko och 
Christina Rudmark har arbetat med förslag på aktiviteter. Beslutades att 
lördagen den 12 oktober kl 12 till 14 träffas så många som möjligt från ALLA 
zonens klubbar med västar eller jackor vid Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 
med information om egna klubben och ”De glömda Barnen”. Gemensamt 
material, Elsa kontaktar Lionskontoret. 

11. Rapporter: 1:e VDG Margareta Parkstam informerade om att ”Lions 
Cancerforskningsfond vid Akademiska” kommer att fasas ut och ersätts av 
”Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro”. Mer info 
kommer i protokollet från distriktsmötet. 
Elsa rapporterade från det extra distriktsmötet i Knivsta, angående de 
kvarstående pengarna i 101-U. Nya distriktsavgiften är 140 kr. Den enkät som 
MD skickat ut till klubbpresidenterna är viktigt att alla klubbar svarar senast 
den 30 september. Ansökan till RLL-utbildning den 8 november i Södertälje, 
ska efter förankring av DG Gunnar Rydin vara inne senast den 6 oktober. 
Gunilla Persson uppmanar alla klubbar att utse en LCIF-koordinator, som ska 
rapporteras in i MyLCI, (även om den är registrerad förut) så information kan 
gå till vederbörande. Motioner från klubb till Riksmötet ska vara Lions kontor 
tillhanda senast 30 november för ev yttrande från distriktsrådet. Till nästa år 
ska vice ZO och 2-e vice DG nomineras. 
Fråga har kommit från Riksmöteskommittén om Uppsala kan tänkas arrangera 
Riksmötet 2022. Mötesdeltagarna var positiva och Bengt Parkstam åtog sig att 
föra vidare samtal med RM-kommittén för att reda ut förutsättningarna. 

12. Övriga frågor: Behandlades under p 8. 

13. Nästa möte blir den 21 november kl 19 i stora salen på Storgatan 11. Vårens 
möten blir den 30 januari och 14 maj. 

14. ZO Elsa tackade deltagarna för visat intresse och värdklubben för förtäring  
 

Vid pennan   Justeras 

 

Ivar Rylén vZO  Elsa Grahn ZO 


