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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

LIONS CLUBS 

Lions Clubs International 

Distrikt 101-O 

Zon 4 

 

Zonmötesprotokoll 1  2019/2020 

Lions 101-O, zon 4, zon-möte 1, 2019/2020. 

Tid och plats: Tisdag 1 oktober kl. 19:00 i Viggbysalen, Södervägen 30, Täby 

Närvarande: se bilaga 1 

 

1. Mötet öppnas 

Zonordförande Carl-Olof Gillgren öppnade mötet.   

2. Val av sekreterare 

Christian Flodin valdes till mötessekreterare. 

3. Godkännande av kallelse 

Kallelsen skickades ut via e-post 8 september. Kallelsen godkändes.  

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med sex övriga frågor tillagda under punkt 11.  

5. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll (2019-05-21) godkändes.  

6. DG informerar: Varför zoner 

DG Gunnar Rydin, LC Kisa, informerade om varför zonerna behövs nu mer än någonsin efter 
distriktssammanslagningen. 

• DG behöver information om vad distriktets klubbar vill för att kunna föra deras talan i 
Guvernörsrådet 

• DG / vDG hinner inte på ett effektivt sätt besöka distriktets alla klubbar under 
verksamhetsåret och samtidigt kunna leverera samma information / budskap till alla. 

• Zonordföranden behöver hjälpa till för att länka ihop distriktet och klubbarna. 
• Verksamhetsplanen för distriktet 

GLT Ralf Melin, LC Saltsjöbaden, informerade om sin roll i distriktet och bl.a. om  

• utbildningsdagen som genomförs en gång per år 
• vitboken som är en hjälp för zonarbetet 

7. DG informerar: Arbetsordning för DG’s rådgivande kommitté (zonmötet) 

Distriktet har utarbetat en arbetsordning för DG’s rådgivande kommitté, där zonmötet ingår. 
Arbetsordningen finns på distriktets websida. 
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8. ZO och vice ZO 2019/2020 samt krav på dessa 

ZO Carl-Olof tog upp sina tankar om zonens arbete och den mängd arbete det innebär. 

Zonmötet diskuterade vidare olika perspektiv på zonarbetet 

• Kommunikation av vad zonarbetet innebär 
• Effektivt sätt att föra information ”uppåt” 
• Vad händer om ZO inte har tid att uppfylla de krav som ställs 

ZO Carl-Olof tycker att de krav som ställs på ordförandeskapet är för mycket för honom och 
ser gärna att någon annan tar över. 

GLT Ralf erbjuder sig att komma på nästa zonmöte och mer i detalj beskriva hur distriktet 
tycker att zonordföranden och vice zonordförande kan hjälpa DG och vDG. 

ZO Carl-Olof presenterade zonens årskalender 

Vidare diskussioner  

• En värdklubb söks till nästa zonmöte 
• Christian Flodin, LC Vallentuna, avser uppdatera turordningslistan för klubbarnas 

bemanning av posterna ZO och vice ZO. För närvarande är posten vice ZO vakant 
• Deltagarna från LC Rimbo framförde synpunkter på att mandattiden för ZO endast är ett 

år. 

9. Klubbinformation 

9.1 LC Danderyd: 

• Problem med sin antikmarknad p.g.a. Mörby Centrum håller på att byggas om, och 
klubben får inte en lokal att vara i. I och med detta tappar klubben en stor del av sin 
inkomstkälla. 

• Julkonsert, julmarknad 
• Polislejon 

9.2 LC Norrtälje: 

Fortsätta enligt vad klubben brukar göra 

• 1000-kronorsklubben – kommunens företagare ger 1000 kr till Lions projekt (just nu 
De Glömda Barnen) och får ett diplom samt en tackannons. 

9.3 LC Täby: 

• LC Täby skulle vilja hjälpa ”anonyma äldre” mer, men har problem att identifiera de 
individer som är i behov av det. 

• Årskavalkaden 
• Prioriterar gärna bidrag lokalt i Täby såsom kvinnojouren och flyktingarbete 
• Julklappsinsamling tillsammans med LC Täby/Näsbypark 
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9.4 LC Täby/Näsbypark: 

• Klubben firar i juni 60 år som Lionsklubb 
• Första advent 
• Julklappssäck, tillsammans med LC Täby 
• Påskmarknad 

9.5 LC Rimbo: 

• Julmarknad 
• Valborgsmässoafton 
• Marknadsdagar 

9.6 LC Vallentuna: 

• Försöker få ut artikel i lokalnyheter om klubbens arbete med ambulanslejon i samband 
med Världslionsdagen 

• Möjliga nya samarbeten om uthyrning av marknadsbord till julmarknad 
• Konstutställning mars 2020 

9.7 LC Vaxholm: 

• Loppmarknaden i Kruthuset 
• Julmarknad 
• Skärgårdsbåtens dag 

9.8 LC Österåker: 

• Loppmarknad öppet på lördagar under nästan hela året 
• Lucia 
• Julmarknad 
• Julklappsutdelning för behövande barn 
• Ambulanslejon 
• Vårloppmarknad 

10. Gemensamma aktiviteter 

10.1 Viking Camp 

Peter Blom, LC Täby, informerade om vad zonen tidigare har gjort i samband med Viking 
Camp, för de nya klubbarna i zonen, LC Norrtälje och LC Rimbo. 

10.2 Nya aktiviteter – Cirkus 

Hans Köpniwsky, LC Danderyd, yrkar på att zonen tillsätter en arbetsgrupp som skall 
undersöka möjligheten att återigen ordna ett samarbete med en cirkus, liknande det vi 
tidigare hade med Cirkus Skratt. 
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Hans och Peter Blom är intresserade av att vara med i arbetsgruppen och föreslår att någon 
från LC Norrtälje är med 

10.3 Nya aktiviteter – Flyg- & Motordag 

Hans Köpniwsky tycker att zonen kan hjälpa LC Vallentuna om de har svårt med bemanning 
för planering och utförande av en eventuell framtida Flyg- & Motordag. 

Christian Flodin, LC Vallentuna, tackar för erbjudandet och tar med sig frågan till klubben. 

11. Övriga frågor 

11.1 Medlemskit/Fadderkit 

DG hade tagit med sig två uppsättningar medlemskit och fadderkit för utdelning till klubbar 
som har nya medlemmar att ta in. Båda uppsättningarna gick åt under mötet. 

11.2 Musikal Robin Hood – Dröse & Norberg 

Återigen har lionsklubbar tillfälle att samla in pengar till vårt projekt De Glömda Barnen 
genom att bistå med personal till biljettkontroll och försäljning av program.  

En del av biljettintäkter samt 10 kr per sålt program tillfaller Lions. Information är skickat till 
klubbarna, från Robert Engström, LC Tyresö. 

11.3 101-U Jubileumsskrift 

Gamla 101-U distriktet har sammanställt en jubileumskrönika för åren 1975 – 2019 i 
samband med distriktets nedläggande. Krönikan delades ut till klubbarna i samband med det 
extra distriktsmötet 14 september. Christian Flodin tog med sig krönikan till de klubbar som 
ej var närvarande på xDM, och lämnade över till LC Rimbo, LC Täby Näsbypark och LC 
Vaxholm  

11.4 Mail-kommunikation 

Hans Köpniwsky lyfte frågan om alla de informationsmail som fås från olika delar av Lions-
rörelsen: LCI, LCIF, MD101, 101-O mm. Om ”alla får alla mail” så blir det problem dels med 
att få orkar ta till sig all information, och dels att det inte är någon information som 
styrelsemedlemmarna i klubbarna kan föra ner till medlemmarna. 

DG Gunnar känner igen frågan och kommer att göra vad han kan för att i alla fall distriktet 
funderar på vilken information som skickas till vem. 

11.5 Fredsaffisch-tävlingen 

Hans Köpniwsky meddelar LC Danderyd inte är med i Fredsaffischtävlingen detta år för att 
temat är för ”spretigt” och det är svårt att förstå vad det innebär. 

Merja Ekner, LC Vaxholm, meddelar att även de inte är med i år. 
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DG Gunnar tycker det är bra återkoppling och ber Hans och Merja att skicka informationen 
skriftligen via e-post, så han kan föra den vidare. 

11.6 Många projekt (Hans K) 

Hans Köpniwsky tycker att det är för många samtidiga bidragsprojekt vilket gör det 
förvirrande och ibland svårt för klubbarna att veta vilket/vilka projekt som skall stödjas. 

DG Gunnar känner igen situationen. Detta har diskuterats även i Guvernörsrådet och man 
skall försöka att bli tydligare med kommunikation om projekten 

12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

_______________________________ 

Mötessekreterare 

Christian Flodin, 2019–10–08
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Bilaga 1 – Närvarolista 

Namn Klubb 

DG Gunnar Rydin, gäst LC Kisa 

GLT Ralf Melin, gäst LC Saltsjöbaden 

LP Hans Köpniwsky LC Danderyd 

LP Mattias Jones LC Norrtälje 

LK Sven Olov Svensson LC Norrtälje 

LP Anders Brand LC Rimbo 

LS Ingemar Edfors LC Rimbo 

LK Ingemar Dalin LC Rimbo 

LP Stefan Fahlgren LC Täby 

ZO Carl-Olof Gillgren LC Täby 

Peter Blom LC Täby 

Leif Jonsson LC Täby 

Olov Willén LC Täby 

LP Örjan Salling LC Täby/Näsbypark 

LS Christian Flodin LC Vallentuna 

LK Merja Ekner LC Vaxholm 

LP Margareta Rekola LC Österåker 

LS Karin Owell Lundmark LC Österåker 

Anita Nilsson LC Österåker 

 


