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Lions  101 S  

    Zon 6 

 

             Protokoll  fört  vid  zonmöte  2015-11-14  på 

                  Scandic  Hotell  Nord  Helsingborg 
          Närvarande: 18 Lions representerande zonens alla 6 klubbar. 

 

Före mötet informerade 3 anställda vid Palliativa vården i Helsingborg om verksamheten. 

Den omfattar 10 kommuner i NV Skåne, och det är inte bara vård i livets slutskede inne 

på hospis som gäller, utan även hembesök när situationen så kräver. Zonen har beviljat  

bidrag på 15 000 kr som ZO Lars Wallin överlämnade och mottog tack för. Pengarna 

kommer att användas till att sätta lite guldkant på tillvaron för patienterna. 

 

§ 1    ZO Lars Wallin LC Råå hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Till mötets sekreterare valdes Einar Nilsson LC Bjuv. 

 

§ 3 Till att jämte ZO justera dagens protokoll valdes Ingegerd Anderson LC Sofiero 

 och Heikki Hansson LC Råå.  

 

§ 4 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 6 Rapport från distriktet: På senaste GR-mötet togs beslut om att alla nordens Lions 

 gemensamt skall hjälpa ”de glömda barnen från Syrien och dess grannländer” 

 Mål: 1 kr/inv. i resp. land, vilket skulle ge ca 26 milj.  

 Beslut: Vi ordnar ingen zonaktivitet, utan det blir upp till varje klubb att agera. 

 Ordna speciell, öronmärkt aktivitet, eller ta medel från nuvarande verksamhet? 

 Föreslagna aktivitetshelger är: 28-29/11, 5-6/12 och/eller 12-13/12. 

 Material kan erhållas från distriktet. Redovisning til DK senast 15 dec.  

 

 Till Fredsaffischtävlingen är det inlämnat 3 st teckningar. 

 

§ 7 Rapport från klubbarna: 

 (Skriftliga rapporterna skickas av ZO direkt till DG) 

 LC Bjuv: 24 medlemmar. Svårt att få tag på nya medlemmar, och svårt att aktivera 

  nuvarande. Styrelseuppdragen cirkulerar på samma personer år efter år.  

  Senaste aktivitet var en lyckad kyrkokonsert, och nu väntar pensionärs-  

  och jul-aktiviteter.   

 LC Vallåkra-Rydebäck: Klubben har ett blått Liontält, som kan lånas ut gratis till 

  andra klubbar.  

  I febr. anordnas en kyrkokonsert. 

 LC Höganäs: Klubben har blivit uppsagd från sin gamla loppislokal, men har ordnat 

  en ny, hyra 12 000 kr/mån. Försäljningen går bra, och förtjänsten är god. 

 LC Råå:  Även här har man blivit av med sin loppislokal och letar efter en ny.  

  Snart börjar julaktiviteterna. 
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forts. § 7 

 LC Sofiero: Klubben har bra kontakt med skolorna i området, och har bl.a. fått in 

  2 bidrag till distriktets Fredsaffischtävling. 

  Man har fått en ny medlem som har uppmärksammat Lions tack vare 

  pluggannonserna ”Har Du tid”.  

 LC Kärnan: Planerar för sedvanliga julaktiviteter, bl.a julgrotta. 

  Klubben fick 120 träningsoveraller från ett företag som ändrat sin logga, 

  så overallerna var inaktuella. Dessa skänktes till flyktingar och det blev   

  givetvis väldigt uppskattat. 

 

§ 8    Rapport från HBG Maraton: Zonen hade 35 funktionärer, och vi får 100 kr/funktionär 

 = 3500 kr. Ett sämre resultat än väntat. 

 Beslut: Vi fortsätter med denna zonaktivitet, och hoppas på större intresse kommande år. 

 Önskemål: Klubbvis anmälan nästa år, och om möjligt att varje klubb får sina deltagare 

 på samma station. Detta skulle ge oss möjlighet att på ett bättre sätt visa att vi är Lions.  

 

§ 9    Rapport från Världens Barn: 211 000 kr inkommit till vårt distrikt. 

 Lion-rörelsen ingår inte längre i ”Världens Barn-familjen” p.g.a. att man byter GR 

 varje år, och därför räknas vi inte som en seriös och pålitlig organisation!!?? 

 Och då kommer Lions namn heller inte att synas i media. 

 VB behåller 70 % av insamlade medel, och här kan alla klubbar och distrikt ansöka 

 om medel till större projekt.  

 Resterande 30 % går till Radiohjälpen, och av detta får Lions 3 %. Då blir vår andel 

 ca 650 000 kr, vilket vi själva kommer att samla in med råge. Då verkar det smartare 

 att själv samla in pengarna och sen dela ut dem i Lions namn.  

  

§ 10  Rapport från distriktsrådet: DR nästa möte kommer att fokusera på förnyelse. Vi måste  

 ta till oss de nya sätten att kommunicera, t.ex Facebook och Twitter, för att få in fler och 

 yngre medlemmar. Lion-rörelsen kommer att tyna bort om vi inte med kraft tar tag i för- 

 gubbningen och den vikande medlemsutvecklingen. 

  

 Påmindes klubbarna om att nominera kandidater till distriktsstyrelsen. Formellt sett är det 

 kandidatens egen klubb som nominerar, övriga klubbars inskick är mer att betrakta som 

 röster. Det naturliga är att vi, i vår zon, röstar på Bert Engström till DG för  2016-17.  

 

§ 11  Bidragsansökningar: Jonsters Charity Helsingborg, en organisation som hjälper barn och  

 ungdom som har det svårt på något vis, ansöker om bidrag. Vi tar det på nästa zonmöte. 

 

 LC Sofiero: Klubben har fått ansökan om bidrag från Barn med autism och Mayafolket. 

 Båda lades till handlingarna utan åtgärd. 

 

 KRIS: Vill gärna komma och berätta om sin verksamhet. Det är upptill varje klubb att 

 avgöra detta. Vi tar det inte som en zonaktivitet. 

 

 Tips: Om klubben får en bidragsansökan som är för stor för klubben, för det vidare till 

 zonen. Man kan också ansöka om bidrag från distriktet, pengar finns. Det är dock viktigt 

 att klubben själv tycker att man skall hjälpa den bidragssökande. Om man inte tycker detta, 

 så skall man inte skicka vidare,  varken till zonen eller distriktet. 
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forts. § 11 

 I stället för att ge bidrag direkt till Cancerfonden, kan man ge ett bidrag till Lions  

 Forskningsfond Skåne, och öronmärka dettta till cancerforskning. På så vis slipper man 

 en del administrationskostnader. 

 

  

 § 12 Lions fyller 100 år 2017. Detta skall firas gemensamt i hela världen den 21 maj 2016. 

 En speciell logga är framtagen, och klubbarna uppmanas att använda den.   

 Med anledning av de 100 åren har MD en aktivitet för” barn och ungdom i Sverige med 

 särskilda behov”, med målsättning att varje klubb samlar in 5 000 kr/år under 2 år.  

 Om zonen skall ha en aktivitet med detta tema, bordlägges till nästa möte.  

 

§ 13 Övriga frågor. 

 Är det OK att LC Bjuv säljer Lions Mint i Helsingborg? 

 Helsingborgsklubbarna gör det inte, så det är går bra. 

 

 Lions Forskningsfond Skåne behöver mer pengar, något som klubbarna bör tänka på. 

 

 På en bydag i Ödåkra säljer någon varor i privat regi men använder Lions logga. 

 Det är inte OK. Stefan Andersson känner vederbörande och skall påtala detta.  

 

 Vi har fortfarande ingen VZO och klubbarna uppmanas att lämna förslag på kandidater. 

 

§ 14 Mötet avslutas. 

 Nästa zonmöte är den 5 mars 2016, också det på Scandic Hotell Helsingborg. 

 

 Tack riktades till ZO för ett väl genomfört möte, avslutat inom planerad tidsram. 

 

 ZO Lars Wallin tackade mötesdeltagarna för ett aktivt och trevligt möte och 

 förklarade detta avslutat. 

 

 Vid protokollet: 

 Einar Nilsson 
 Einar Nilsson  sekr. 

 

 Justeras: 

  Lars Wallin              Ingegerd Andersson            Heikki Hansson 
 Lars Wallin  ZO                Ingegerd Andersson                    Heikki Hansson 

  

  

     

 

 

 

             


