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LIONS 101-S  Zon 6 

 
 

Protokoll fört vid zonmöte 2015-01-17 på Hotell Scandic Nord Helsingborg 

 
 

 

 

1 Mötet öppnas. 

ZO Stefan Andersson hälsade välkomna och vände sig speciellt till dagens 

föredragshållare Uffe Johansson. 

 

2 Val av sekreterare. 

Till sekreterare valdes Kjell Johannesson, LC Sofiero.  

  

3 Val av justerare, att tillsammans med ordf. justera protokollet. 

 Till att justera protokollet tillsammans med ZO valdes Katrine Hansson,  

LC Sofiero. 

 

4 Godkännande av kallelse och dagordning. 

 Kallelse till och dagordning för dagens möte godkändes. 

  

5       Fastställande av närvaro. 

          Närvarande:  

 LC Kärnan   Tommy Ebersjö, Geoff Meredeth, Stefan Andersson. 

 LC Vallåkra/Rydebäck Bert Engström, Claes Kinch, Jan Eric Johansson 

LC Råå Heikki Hansson, Ulf Swanstein, Lars Jarevång, 

Mikael Jeppsson 

LC Sofiero Kjell Johannesson, Katrine Hansson,  

Suzanne Liedholm, Gunnel Westerberg,  

Björn Lindell,Vibeke Kristensen,  

Ingegerd Andersson 

LC Bjuv Sjunne Fredlund, Berne Persson, Renate Brovinius, 

Anneli Ahlberg 

LC Höganäs Ulf Carlsson, Lars Olsson 

            

                       

6          Föregående mötes protokoll.  

Protokoll från zonmöte 2014-10-11 lades med godkännande till handlingarna. 
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7 Föredrag av Uffe, ”Idrott för alla”. 

Uffe berättade engagerat om Ramlösa Södra IF satsning på ”Idrott för alla” som 

innebär möjlighet för funktionshindrade ungdomar att delta i fotboll, bowling, 

innebandy, lägerverksamhet m.m. 

Verksamheten sker utan stöd från kommunen och i samarbete med bl.a. HIF och 

har idag c:a 180 dekltagare. 

Årets stora begivenhet är Kändismatchen på Hedens IP. 

 

8 Lionskunskap. 

Lion Bert Engström presenterade ett förslag till ”Handlingsplan för 

Lionskunskap” baserad på Handbokens olika delar. 

Varje klubb hanterar detta på sitt eget sätt men alla var överens om att denna typ 

av kunskap är VIKTIG. 

    

9   .                Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar. 

 Se separat bilaga. 

 

10                  Aktivitet ”Lions Ljushjärta” (13-14 febr. 2015) 

Detta har genomförts i bl.a. Kristianstad med gott resultat. 

Varje klubb beslutar om  och hur man deltar  - kan kanske kombineras med 

annat t.ex. korvgrillning. 

Ev. kan detta arrangeras som zonaktivitet nästa år. 

 

11                  V ZO för verksamhetsåret 2015-16 

 Inga förslag fanns. Viktigt att vi får fram någon till nästa zonmöte eftersom  

ZO-utbildningen sker i maj 2015. 

 

12                  Rapport från aktivitet Värmestugan/ Hemlösas Hus 

Pengarna från Maratoninsamlingen – 13.490:- - samt ytterligare bidrag från LC 

Råå – 1000:- - och LC Kärnan – 15.000:- - har betalats till Värmestugan. 

Officiellt överlämnande med ”jättecheck” skall ske på nästa zonmöte. 

  

13                   Övrigt 

a/   Information om Lions nya medlemsregister blir onsdagen 4 febr. kl 15.00     

      på hotell Scandic Nord. Viktigt att alla klubbarna är representerade. 

 

b/   Lion Bert Engström rapporterade följande betr. Melvin Lones Fellowship: 

   Utdelade Tillgodo 

  

      LC Bjuv   7 6 

      LC Kärnan  4 6 
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      LC Sofiero  1 7 

      LC Råå   6 10 

      LC Höganäs  13 7 

      LC Vallåkra/ Rydebäck 2 10 

 

c/   Nästa zonmöte bestämdes till lördag 18 april 2015 

 

 

14                   Avslut 

 

         ZO tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 Kjell Johannesson 

 

 

 

 Justeras: 

 

                                                                           Katrine Hansson     

 ZO Stefan Andersson  Katrine Hansson 
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Rapporter från klubbarna – bilaga till zonmötesprotokoll 17 jan 2015. 
 

 

LC Kärnan 

LC Kärnan har nu 21 medlemmar och 1 ny på gång till nästa möte. 

 

2014 års sista aktivitet blev Lions Tomtestuga i samband med Julmarknaden på Stortorget. 

Inkomst från detta, 5100 Sek, gick till Lions Forskningsfond. 

 

Årets sista möte var i samband med ett fint julbord, under mötet beslöt vi om följande bidrag: 

Sek 5000 till ett lokal kvinnogrupp som stickar kläder till barn i Rumänien, Sek 10,000 till 

Lions Ebola hjälp insamling,  Sek 10,000 till barnhem i Polen. 

Ytterligare 7,500 Sek till både Värmestugan samt Hemlösas Hus. 

Sist blir Sek 10,000 till DIAKONIS i Helsingborg. 

 

Under 2015 kommer klubben att vara aktiv i samband med Helsingborgs Marathon och 

naturligtvis årets Fredriksdal Aktivitet med Eva Rydberg i spetsen blev vår stora aktivitet. 

 

 

LC Vallåkra – Rydebäck 

Vi är 28 medlemmar – oförändrat. 

 

Stora aktiviteter 

Genomförda: 

Sålt granar i Rydebäck – intäkt ca 30 000. 

På tur: 

Kyrkokonsert med Jessica Andersson 1 februari i Fjärestad kyrka. 

Ankrace i Råån i Vallåkra 4 maj. 

 

 

LC Höganäs 

Vi har samma aktiviteter som vanligt. 

Vi är 31 st medlemmar och 2 st på väg in. 

 

 

LC Sofiero 

Vi är 19 medlemmar. 

 

Under hösten har vi bl.a. köpt in hjärtstartare till Ödåkra Centrum, sålt julgranar på Kulla 

Gunnarstorp, bjudit på glögg och pepparkakor vid Ödåkrahallen, ordnat julfest på Tuvehagen 

och delat ut julblommor till äldre ensamstående i området. 
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Rapporter från klubbarna – bilaga till zonmötesprotokoll 17 jan 2015. 
 

 

Vi tänker under våren sälja påskris på Väla, förhoppningsvis vara slottsvärdar på Sofiero 

m.m. 

 

 

LC Bjuv 

Antalet medlemmar 26 st varav 5 kvinnor. 

På julavslutningen invigde vi 2 nya medlemmar under högtidliga former i Norra Vrams kyrka, 

och vi har ytterligare någon på gång. 

På aktivitetssidan är det inga stora förändringar sen förra gången 

 

Inkomster: Kyrkokonsert, julmarknad, julkortslotteri och några lotterier i ortens största 

livsmedelsaffär, höstmarknad, Lions Mint. 

Utgifter: Våra största utgifter är via Projektkatalogen, i övrigt: Pensionärsträffar med kaffe 

och underhållning, julblommor, övriga hjälpfall, då främst i kommunen. 

 

 

LC Råå 

31 medlemmar. 

-  Julmarknaden på Råå nästsista helgen i november engagerade hela klubben med 

damer och supporters. 

- Vi hade ålalotteri, varukorgslotteri, försäljning av glögg, chokladhjul, fiskdamm och 

ett stort cafétält. 

- Vi förvaltar en donation som skall dela ut pengar till stipendium för vidareutbildning 

av behövande ungdomar inom Raus församling samt underhållande aktiviteter för de 

äldre på äldreboende på Råå. 

- Vi börjar bli färdiga med vår nya hemsida . www.lionsraa.se 

- I början av december hade vi besök av två Lions medlemmar från Khatmandu i Nepal. 

( Trevligt med lite internationellt utbyte). 

- Vi har instiftat ett nytt stipendium där tanken är att vi skall premiera duktiga 

ungdomsledare på Råå . Ledaren får ära och ett diplom, klubben får 5.000 kr för att 

användas till ungdomsverksamhet. 

- Lokalt har vi också stöttat Råå gymnastikförening och Raus sångkör Black Misson 

med bidrag. 

- Internationellt har vi bland annat bidragit med pengar till Hosanna Community Projekt 

i SydAfrica samt skolgång för tio Thailandsbarn. 

- Vi jobbar hela tiden med att hitta nya inkomstkällor för att kompensera bortfallet från 

vår loppis. 

http://www.lionsraa.se/

