
 

 

 
101 – O 
Zon 2  
 

Protokoll från Zonmöte nr.1 i Zon 2. 
 
Plats: LC Enköping Best Western Hotell Park Astoria  

Tid: 26 september 2019 

Närvarande: 
LC Bålsta: Sune Olsson, Bernt Gahn, Peje Josefsson,  
 Ronnie Tyrell  
LC Enköping: Hans Björkman, Göran Karlin 
LC Järfälla: Bo Östlinder  
LC Märsta Arlanda: Verner Kiesbye, Gunilla Persson 
LC Sigtuna: Lennart Nordgren,Lars Wikman, Gunnar 
Lindberg 
LC Sollentuna: Jan Buisman, Kjell Henriksson 
LC Upplands Väsby: Kristina Klemt, Jeanette Isacsson 
LC Grillby: Klas Hultling, Helena Hultling 
 
LC Örsundsbro: Anmält förhinder 
 
§ 1 ZO Hans Björkman hälsade välkomna till Enköping och 

 presenterade ett kort bildspel om Enköping. 
 

§ 2 Mötets öppnandes.  

 

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Göran Karlin LC Enköping.  

 

§ 4 Mötet fanns behörigt utlyst. 

 

§ 5 Dagordning föredrogs och godkändes.  

 

§ 6 Till justeringsman/kvinna valdes Claes och Helena Hultling LC 
 Grillby.   



 

 

§ 7 Föregående mötesprotokoll 2019-04-23 LC Sigtuna, föredrogs 
 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 8 Samtliga deltagare presenterade sig och sin befattning.  

 

§ 9 DG:s nyhetsbrev från augusti och september föredogs. Deltagarna 
 uppmanades gå in på distriktets hemsida. https://www.101o-lions.se 

 

§ 10 Frågor och diskussion om utsänd arbetsordning m m inom Zon 2. 
 

• Föredrogs ett förslag om ”rullande schema” för framtida 
tillsättning av Zonordförande, 1 . vice Zonordförande samt 2. vice 
ordförande. Beslutade mötet att uppdra åt nuvarande ZO och 
vice ZO att utarbeta och distribuera detsamma. (Bifogas). 
 

• Uppdrogs åt ZO och VZO att utarbeta ett besöksschema. Tider 
för besök samordnas med respektive LC. (Bifogas). 

 
• Redovisades vitboken ”Zonarbete i utveckling”. Beslutade mötet 

att ZO distribuerar densamma till LC President och LC 
Sekreterare i resp LC. (Bifogas). 

 
• Beslutades efter kort diskussion att Zon 2 skall genomföra ett 

höst-zonmöte, ett vår-zonmöte samt ett telefon-zonmöte vid 
behov. 

 
• Presenterade varje LC sin inriktning, eventuell verksamhetsplan, 

samt antalet större aktiviteter som kommer att genomföras under 
innevarande verksamhetsår. (Bifogas). 

 
• Redovisade varje LC aktuellt status vad avser antal medlemmar, 

åldersläge m m. Resultatet kan sammanfattningsvis beskrivas så 
att samtliga LC har svårigheter att rekrytera nya medlemmar och 
att åldersläget är högt.  
LIONS behöver anpassa sig till samtiden och ta hänsyn till hur 
familjesituationen ser ut i dagens samhälle. Mycket har hänt de 
sista 20 åren.  

  



 

 

Genomförda enkäter visar att årsavgiften uppfattas som alltför 
hög. Lägger man därtill till kostnad för kostnad för medlemsmöte, 
charteravgift m m  så anser många att det blir alltför dyrt att vara 
en LIONS-medlem.  
Ytterligare synpunkt från enkäter visar att många tycker att ”tiden 
räcker inte till, med arbete, barnpassning, fritidssysselsättningar 
m m. Man måste prioritera arbete och familj. 
Mötet diskuterade ett upplägg som några LC inom zonen har 
genomfört med en ”stege” - liknande det Upplands – Väsby och 
Märsta – Arlanda infört, där man börjar som LIONS – vän och 
succesivt växer in i rollen för att på sikt bli fullvärdig medlem. 
Förslag framkom även att använda LIONS Quest för 
idrottsföreningar som en språngbräda att börja som LIONS – 
vän. 

• Klubbarna redogjorde även för om man stod inför någon särskild 
utmaning och där ZO, VZO eller DG kunde hjälpa till. Utöver 
ovan nämnda frågor framkom inget ytterligare. 
 

§ 11 Redovisade ZO information från DG om att: 

• Handböcker – beställning till DG senast 10 oktober. 
• Enkäten om reseutjämning till Riksmötet. 
• Regionala ledarutveckling (RLLI). Nästa RLLI-kurs är i Södertälje 

den 8 – 10/11. Anmäl snarast. 
• Lions Fredsaffischtävling – kontakta lokala skolor. 
• Uppdaterar MyLCI samt rapporterar aktiviteter i MyLion. 
• Fakturor på administrativa avgifter samt info och 

inbetalningsinstruktioner är på gång. 
• Världs – LIONS – dagen 8 oktober. 
• Standar – utdelning. 

 
§ 12 Informerade LCIF – koordinator Gunilla Persson om att: 

• LCIF Campaign är 100 viktig och bör genomföras av varje LC. 
• LCIF-ansvarig, skall finnas i varje LC och vara mottagare/filter av 

information från LCIF.  
• I år är det endast en handfull LC som registrerat en LCIF-

ansvarig i My LCI. Behöver förbättras! 
• LCIF innestående medel finns för att kunna dela ut ett Melvin 

Jones. Kontakta Gunilla Persson. 
• Ge beröm för goda insatser är viktigt! 
• Höstens val till RM och Distrikt närmar sig, blanketter är på gång 



 

 

§ 13 Övrigt 

• Rapporterade Gunnar Lindberg LC Sigtuna om ekonomisk 
avslutning av distrikt 101 – U, samt inträdet i det nya 101 – O. 

 

§ 14 Inget nytt datum för kommande Zonmöte bestämdes. ZO 
återkommer med tidpunkt och eventuellt telefonmöte om 
behov föreligger.  

t 
§ !5 Mötet avslutades. 
 ZO avslutade mötet med att tacka deltagarna för ett givande 

och utvecklande möte med många goda idéer och tankar. 
 
 
 
 
Mötesordförande.  Hans Björkman 
 
Vid Protokollet  Göran Karlin 
 
Justerare   Helena Hulting 
 
Justerare   Claes Hulting 
 

 

Bifogas: 

Rullande schema för ZO, VZO samt 2. VZO 
Besöksscema zon 2 
”Zonarrbete i utveckling” – vitbok 
Sammanställning aktiviteter mm  
 


