
MInnesanteckningar zonmöte !, zon 5 den 19 september kl 19 

Dagordning 

§1 Mötets öppnande 
Mona öppnade mötet och hälsade alla välkommen  

§2 Inledning: Nytt distrikt, ny arbetsordning för zonens nya funktion 
som distriktsguvernörens rådgivande kommitté. ZO:s zonrapport. 
Mona redogjorde för de nya sättet ett jobba på med bl a mer samarbeten i 
zonen. 

§3 Presentation: deltagarna presenterar sig med namn, klubb och 
klubbfunktion. Totalt 18 st 

§3.b Lars Edwards - Stockholms stift kommer tillsätta en ny Biskop. 
Förslaget är att zonen skickar ett lyckönskningstelegram när den tillsätts nu 
på söndag. Zonen beslöt att göra så. 

§4 Globala frågor och fokusområden. 
Katastrofhjälp  
Miljö 
Syn 
Barn cancer 
Diabetes 

LCIF - Kampanj 100 - Sverige har som mål att samla in 3.000 kr per klubb 
under 2018, 2019 och 2020. 

Uppmaning till klubbarna att fundera på om man inte i första hand ska 
skänka pengar till Lions egna projekt och inte till andra organisationer. 

§5 Genomgång av resp. klubbs aktiviteter under året. (Det viktigaste 
projektet samt ev nya projekt och utmaningar.) 

LC Globen - Conny F redogjorde för det Globen planerar framöver 

LC Stockholm - Björn A - Puckelns Dag 30/11, Slutet maj loppis 
Liljeholmskajen, Smaka på Stockholm i juni.  

LC Sundbyberg - Bengt M - Kräft o surströmmingsfest, julmarknad, 
vårmarknad 

LC Vällingby - Ulla E - Klubben är under uppbyggnad.  



  
LC Huddinge - Peter W - Jobbar med att hjälpa till med parkering vid 
Huddinge hockeys matcher. Samarbetar med Sv Kyrkan och Pingstkyrkan. 
Sommarresa i samarbetet med Sv Kyrkan. 

LC Spånga - Åke P - Jobbar med företagarföreningen tex Smaka på 
Spånga, julmarknad på Riddersvik, Letar plats att sälja julgranar. Hyr ut 
bord till företagarföreningens aktiviteter 

LC Färingsö - diskuterar att få igång en jazzafton. Kafé Ekebyhofs slott. 
Delar ut stipendier till duktiga skolelever. 

LC Bromma - ej närvarande 
LC Lidingö - ej närvarande  
LC Mässan - ej närvarande  

§6 Klubbarnas utmaningar och framgångar. Öppen diskussion. 
Hög ålder.  
Hitta nya vägar att arbeta på 
Tips från Vällingby att marknadsföra sig på företagarmässa   
Samarbete med andra organisationer typ Kyrkan, Scouter och 
Idrottsföreningar. 
Huddinge lämnat bidrag till en häst för handikappriding 
Hitta samarbeten med kommun där vi utför ”tjänster” som kommunen 
betalar Lions för 
Sundbyberg - Språkkaféer på två bibliotek i samarbete med Biblioteken  

Ulla E ställde frågan. Hur många samarbetar med företagarföreningen? 
Spånga 
Färingsö procent på ICA 
Sundbyberg 

§7 Gemensamma aktiviteter för klubbarna i zonen. Förslag från 
Aktivitetskommittén. 

Thomas W - handlingsprogram presenterades och diskuterades  

Birgitta Å - redovisade den ekonomisk ställningen för de övertagna 
aktiviteterna  

Sven-Arne W - berättade om miljöpriset - rapport kommer att skickas ut till 
samtliga klubbar i zonen 



Anne-Cathrine K - berättade om Lions Basket Cup - Rapport kommer 
skickas ut till samtliga klubbar i zonen. 

Mona N - Redovisade skolprojekt inom BSL - Rapport kommer att skickas 
ut till samtliga klubbar i zonen. 

Den 8 oktober Världslionsdagen - stå och dela ut kaffe vid tex 
Gullmarsplan  

§8 Zonmöte 2: 14 november. 
Thomas W - tips att bjuda in en influenser för att berätta om  

§9 Mötet avslutas. 


