
 

Lion 101-S Zon 6 

 

Protokoll fört vid zonmöte 2014-10-11 på Hotell Scandic Nord Helsingborg. 

 

1. ZO Stefan Andersson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Till mötessekreterare valdes Lars Wallin LC RÅÅ 

 

3. Till att justera protokollet valdes Heikki Hansson LC RÅÅ tillsammans med ZO. 

 

4. Kallelsen och dagordningen till dagens möte godkändes. 

 

5. Närvarolista: 

LC Kärnan:  Tommy Ebersjö, Geff Meridith, Stefan Andersson 

LC Höganäs:  Ulf Carlson, Scotte Andersson, Lars Olsson 

LC Råå:  Lars Wallin, Heikki Hansson 

LC Vallåkra Rydebäck:  Bert Engström, Bengt Nordstedt, Claes Kinck ,Hans Holst 

LC Bjuv:  Sjunne Fredlund, Einar Nilsson 

LC Sofiero:  Kjell Johanesson 

 

6. Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes. Noterades att 

lista på hur många Melvin Jones som respektive klubb kan ta ut inte är utskickad. Lion 

Bert lovade att sända ut den under eftermiddagen. Lion Hans Holtz tycker vi skall 

vara mer frikostiga med utdelningen.  

LC Höganäs har en gräns på 10 år samt att man skall ha gjort något extra. Måste hålla 

på vissa kriterier. 

Hur vi skall göra med utdelade Melwin Jones när någon avlider och dom anhöriga 

inte vill behålla den skall Lion Stefan och Lion Bert återkomma med. 

 

7. Byte av Zonordförande. Avgående ZO Bert önskar pågående ZO Stefan lycka till. 

 

 



8. Lionkunskap. ZO Stefan föreslår att vi vid varje möte skall ge lite Lion kunskap t.ex. 

att Lions Hjälpfond får pengar om man köper in från vissa företag. Att vid möten 

prata lite mer om vad Lions gör och står för. 

Lion Scotte tycker det är viktigt att medlemskommitténs ordförande ger varje ny 

medlem information om vad Lions är.  

Några av klubbarna har färdiga informationspaket. 

 

9. Rapport från klubbarna: Se bifogade rapporter. 

 

10. Världens barn. Det är viktigt att vi sänder in våra pengar till distriktet eftersom Lions 

får procent av insamlade medel. Föregående insamling gav 3,5 mkr till Lions 

Hjälpfond. Om vi sänder pengarna via kommunerna eller Röda Korset missar vi detta. 

LC Kärnas insamling på Maxi gav 12 600 kr, LC Råås försäljning av munkar på Coop 

gav 8 600 kr LC Höganäs Loppis gav 13 000 kr.  

Frågan uppkom om Röda Korset tar ut administrativa kostnader för insamlingen om 

vi går via dem. Ingen visste svaret. Diskussion om hur mycket administrativa 

kostnader olika organisationer har.  På http://www.insamlingskontroll.se/ kan man 

kontrollera detta. Man måste gå in på respektive organisation. 

 

Viktigt att vi prioriterar vår egen fond, Lions Forskningsfond. LC Råå skänker 200 kr till 

fonden istället för blommor vid uppvaktningar och begravningar. 

Jubilaren/efterlevande får ett kort om detta. 

 

11. Helsingborgs Marathon. Vi ställde upp med 65 funktionärer och har fått mycket 

beröm från arrangörerna. Alla klubbar tycker det har varit positiv även om 

insamlingen inte gav så mycket (709 kr). Arrangörerna skänkte 3000 kr till Hemlösas 

Hus och Värmestugan och klubbarna har blivit uppmanade att skänka minst 1000 kr 

till dessa. Lion Bert vill att vi alla ställer upp nästa år. Förslag är att en del av 

startavgiften går direkt till Lions och att vi inte har några bössor. Att lägga på t.ex. 

20kr kan inte avskräcka någon. 

 

12. V ZO 2015-2016. Klubbarna uppmanas att sända in förslag till nästa Zonmöte. Viktigt 

att vi är tidigt ute då ZO utbildningen sker i maj 2015. Under denna punkt kom även 

upp kvinnor i klubbarna. Lion Eva Persson kommer att samla en grupp kvinnor som 

skall diskutera hur vi kan öka antalet kvinnor i klubbarna. Man kan t.ex. öppna en 

kvinnoklubb i klubben?  

Klubbarna uppmanas att sända in förslag på lämplig datum då ZO Stefan kan 

besöka klubben.  

 

 

http://www.insamlingskontroll.se/


13. Rapport från Distriktsmötet i Hörby. Se DM protokollet som ligger ute på distriktets 

hemsida. Den 11 april 2015 i Sjöbo är nästa DM. Riksmöte i Lund den 14-16 maj 2015.  

Det är snart dags för nomineringar till distriktet. Notera att Bert Engström från vår 

zon gärna ställer upp som 1:e vice DG. Om han skall bli vald måste han nomineras av 

klubbarna men det är upp till varje klubb att ta detta beslut.  

 

14. Övrigt. När vi får in ansökningar om bidrag från enskilda personer eller föreningar 

som ligger utanför vårt verksamhetsområde så maila detta till ZO Stefan. Detta för att 

undvika att vi skänker till samma sökande från flera klubbar. 

Rapportera även till ZO vilka äldreboende som ni stödjer. 

 

15. ZO Stefan tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 Vid protokollet 

Lars Wallin 

 

Justeras 

Stefan Andersson   Heikki Hansson 

ZO Stefan Andersson   Heikki Hansson 

 


