
 

Minnesanteckningar från 

 

Zonmöte Distrikt 101-O, den 21 november 2019 
Träffpunkten, Storgatan 11 

1.  Lion Janne Blomqvist hälsade samtliga närvarande välkomna, i egenskap av 

fikaansvarig i värdklubben Sävja. Vi var 27 st Lions från klubbarna Knivsta, 

Disa, Sävja, Linné, Hagunda, Björklinge, Storvreta och Uppsala, inklusive vår 

föredragshållare Tomas Johansson, LC Stockholm Globen, informationsansvarig 

i distrikt 101-O. 

 

2. Zonmötets ordförande, ZO Elsa Grahn öppnade mötet och gav ordet till 

Tomas Johansson: 

 

3. Tomas informerade kring PR/Marknadsföring, It och Web. PR- och 

Marknadsföringruppen där även Vivianne Eriksson, Nils Erik Borgström, Uno 

Hufvudsson, Valter Kroon ingår har som uppgift att göra Lions mer känt och 

bryta den nedåtgående trenden för organisationen: Visa vad Lion står för och 

vad vi gjort, och hålla klubbarna informerade om Multipeldistriktets aktiviteter, 

via distriktets hemsida. 

Ett förslag från åhörarna: ta fram fem stycken punkter med info om Lion, som 

alla klubbar kan använda sig av…! 

Fortsatt arbete med att lägga ut på hemsidan och informera om klubbarnas 

aktiviteter behöver utvecklas. Tomas skickar pp-bilder via mail.  

 

4. Som sekreterare valdes Ia Torelm, LC Uppsala Sävja 

5. Fråga om kallelse skett i föreskriven ordning besvarades med ja. 

6. Dagordningen godkändes 

7. Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom. 

8. Diskussion om Lions vara eller inte var på sociala medier Facebook och 

Instagram. ”Bra att man kan göra reklam för t ex kommande marknader på 

Facebook, och det är gratis”. ”Också göra reklam för Lions på Facebook”. 

”Facebook är ifrågasatt, och man blir övervakad på nätet”. Diskussionen 

förtsätter…! 

 

9. Berättelser om klubbarnas viktigaste närmaste projekt: 

Knivsta: har haft Konstutställning, 30 000 sek i intäkt. Ska sälja 450 julgranar. 

Har fått fyra st nya medlemmar! 

Storvreta: Har gjort 1200 burkar med senap, ska sälja på marknader i Ulva, 

Salsta, Uppsala, Gamla Uppsala. 

Uppsala: Har sått ekologiska jordärtskockor för försäljning. Ska hålla fyra st 

föredrag i aktuella ämnen och ta en avgift av åhörare. 



Björklinge:  Hade julmarknad i söndags, ”med folk från andra orter tack vare 

FB”, (se pkt 8). Ska ha konsert i början på maj, med Raymond Björling, 

genomföra Lions Dag för Barn i slutet på maj. 

Hagunda: Säljer egenhuggna julgranar. Har genomfört en fredsaffischtävling i 

Vänge, mycket lyckat! 

Disa: Julmarknad vid Ulva på lördag-söndag, nästa lördag Hemliga paket på 

Gränby Centrum. Julgåvokort till förmån för Uppsala Kvinnojour. Till kvinnor 

för att kunna förgylla vardagen med sina barn. 

Sävja: Julmarknad 7 december, intäkt från plastkassar samarbete med lokala 

ICA-handlaren. Fastlagsbjörkar tillsammans med LC Sten Sture. 

Linné: Adventsmarknad Stabby prästgård som tidigare, bakverk, vantar, intäkter 

till barn i Afrika. 

 

10. Fråga om resekostnader. Det blir kostsamt för klubbarna då möten kan 

komma att bli längre bort. Vanligtvis står klubbarna för resekostnader för 

delegater för att delta på möten. 

 

11. Rapporter och information. 

* Bengt Parkstam om  Lions Riksmöte 2022, den 20 – 21 maj och att UKK är 

bokat. Vivianne Eriksson och  Bengt Parkstam är engagerade i arbetet, ZO och 

vZO förväntas delta i arbetet. Uppmanar att sprida information vidare till 

klubbarna då det behövs ett stort antal Lion i arbetet. 

* Margareta Parkstam. Från Guvenörsrådet, ”Nya röster i Lions”, där tillsätts 

fyra st nya funktioner plus rekrytering och marknadsföring. 

* Nomineringar är på gång, till 2vDG. Också nominering till vZO eftersom 

nuvarande sådan Ivar Rylén går upp till ZO. Förslag före zonmötet 30 januari.  

Presumtiv kandidat måste tillfrågas! 

* Motioner måste in före sista november 

 

12. Övriga frågor. 

Berit Blom Bülow, LC Sävja om att Lions Cancerforskningsfond numera heter 

Lions Cancerforskningsfond Uppsala/ Örebro. Akademiska sjukhuset och 

Universitetssjukhuset i Örebro ska med i namnet! 

Insamlade 5 milj sek är ännu ej utdelade. Det finns ett nytt Pg- nummer  

900678-4 och Bg-nummer 900-6784. 

 

13. Nästa zonmöte 30 januari 2020. 

 

14. Mötet avslutades med att vi tackade varandra för uppmärksamheten och 

Sävjaklubben särskilt för gott fika! 

 

Ia Torelm   Elsa Grahn 

Sekreterare   Zonordförande 


