
    

 

Minnesanteckning över zon-möte 1, Onsdagen 2 e: oktober 2019 . 

Plats och Värd för mötet är LC Vreta kloster. 

1. Hans-Erik Johansson (ZO) öppnar mötet med att det är ett historiskt första möte i den nya 

zonen. 

2. Till sekreterare valdes VZO Lennart Åström, LC Skänninge. 

3. Godkändes att mötet var behörigt utlyst. 

4. Utskickad dagordning godkändes. 

5. Närvarolista upprättades. Alla klubbar i zonen var representerade utom LC Vadstena och LC 

Borensberg. DG deltar på mötet. Således 8 klubbar av 10+DG, inte så illa. 

6. Föregående mötesprotokoll-minnesanteckning godkändes. 

7. Distriktsammanslagningen är genomförd och det nya distriktet har börjat verka. Vi tillhör 

distrikt 101-O och zon 9. 

8. Varje klubb presenterade kort vad som var på gång och sina aktiviteter. Generellt pysslade 

nästan alla klubbar med Valborg och Lucia, Julmarknad. En grej som stack ut var. 

Motala Blåklinten har fått förfrågan från ett äldreboende att införskaffa en elektronisk katt 

Katten ligger och spinner när de klappar den. Man blir lugn.  Bra på en demensavdelning. 

Kostnaden för kissen. 3-4 tusen kronor styck. Den ska överlämnas vid en aktivitet. 

ZO överlämnade ”tennfatet” till LC Åtvidaberg för bästa medlemsvärvning. Man gick från 7 

medlemmar till tvåsiffrigt under året. Applåd där. 

9. ZO vill att klubbarna kontrollerar den gemensamma zonaktiviteten ”Sticke”, Man betalar in 

beloppet 1 200 :-. Det är LC Valla i Linköping som administrerar kottarna i lådan hos 

diabetessjuksköterskan på US och Vrinnevi i Norrköping.  En treårig zonaktivitet. Vi är inne på 

andra året av tre. 

10. Lions Qvest-Vi får göra en omstart där enligt DG. 

11. Bernt Fransén berättar bakgrunden om Casa Minunata. Han åker ner senare under hösten. 

Om någon klubb vill skänka en slant är det tacknämligt. De behöver en ny lekplats vid skolan. 

12. Planering upprättas där ZO och VZO besöker klubbarna under verksamhetsåret. 

13. ZO påminner om turordningen för att ta fram VZO. Innevarande år är det LC Skänninge som 

har rollen. Därefter LC Borensberg. Finns en lista att följa. (Protokoll från Zonmöte nr 4 

2018/2019.) 

14. Nästa zon möte 2 är det LC Motala Blåklinten som arranger, 15 januari 2020 klockan 19:00 

15. Zon möte 3 är det LC Åtvidaberg som står som värd, 8 mars 2020 klockan 19:00. 

16. Övriga frågor: 

 Världslionsdagen får DG i uppdrag av mötet att få in i almanackan. Mot bakgrund av 

att kanelbullen har en egen dag.  Då bör lions ha en egen dag där. DG tog bollen. 

 Problematiken med STIM. Behöver tas upp vidare på framtida zon-möte, vad för 

regler som egentligen gäller i frågan. 

 DG får sista ordet: ”Ska prioritera zon-möten med sin närvaro. Klubbarna ska och är 

navet i rörelsen. Zonen är länken mellan Klubben och Distriktet. Ute i klubbarna är 

lions kunskapen för låg. Vill se att man jobbar med den frågan. Få upp 



medvetenheten, då kan man lättare förklara vad rörelsen står för. Kanske det trillar 

dit en och annan ny medlem. Det finns utbildning för framtida ledare i rörelsen. En i 

Södertälje senare i höst. Klubben eller medlemmen behöver inte betala den. Det är 

distriktet som betalar. Lycka till med ert arbete ute i klubbarna. Vi har bara börjat 

arbetet med det nya distriktet. Tack ZO och LC Vreta kloster för ett väl genomfört 

möte.” 

16. Mötet avslutas av ZO. 

 

 

Anteckningen   Justeras 

 

 

     

Lennart Åström   Hans -Erik Johansson  

     

VZO  ZO 

 

------ 

Datum för möjliga klubbbesök ZO eller VZO 

 
 

 

 

Klubbmöte Okt Nov Dec Jan

Lions Club Borensberg
1:a 

onsdag/mån 02-okt ZO 6nov 04-dec

Lions Club Kisa 2 fred /mån 11-okt ZO 8-nov 13-dec 10-jan

Lions Club Linköping Valla 2 torsd ? 14-nov 09-dec 09-jan

Lions Club Mjölby
1 udda 

tis/mån 05-nov 03-dec 07-jan

Lions Club Motala 1 torsd/mån 07-nov 05-dec 2-jan ?

Lions Club Motala Blåklinten 2 månd/mån 14-okt 11-nov 9-dec Zo 13-jan

Lions Club Skänninge 2 fred /mån 08-nov 13-dec 10-jan

Lions Club Vadstena
3.e 

torsdag/mån 17-okt 21-nov 19-dec

Lions Club Vretakloster 2:a månd/mån 11-nov 9-dec Zo 13-jan

Lions Club Åtvidaberg 1 tisd/mån 05-nov 03-dec 06-jan


