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Lions  101  S  
     Zon  6     
 
 

 
        
 Protokoll från Zon-möte Lions zon 6  - 2016-06-04 
 
Före mötets början höll Ulf Andersson från ”Idrott för alla” en kort information 
för oss och samtidigt för Distriktsrådsmötet i Distrikt 101S. 
Då överräcktes också en check på beloppet, som var insamlat via  
insatser vid Helsingborg Marathon 2015, från zon 6. 
 
Deltagarlista: 
LC Bjuv: Bert Nilsson, Anders Ahlberg ; LC Höganäs: Lars Olsson, Scotte 
Andersson ; LC Kärnan: Tommy Ebersjö, Stefan Andersson ; LC Sofiero:  
Björn Lindell ; LC Vallåkra/Rydebäck: Claes Kinch ; LC Råå: Ulf Swanstein. 
 
  
§1  
Mötet öppnades av ZO Lars Wallin 
 
§2  
Till mötes-sekr. valdes Ulf Swanstein, LC Råå 
 
§3  
Till justerare valdes Stefan Andersson 
 
§4  
Dagordningen godkändes 
 
§5  
Med följande rättelse i § 7 och rapporten från LC Sofiero: ”I samarbete 
med skolan firas FN-dagen med fackeltåg, och till 

hösten blir det en utställning i kyrkan med alla 

Fredsmarsch-teckningarna”. Denna aktivitet 

genomfördes helt av skolan. LC Sofiero deltog inte.  

Med denna rättelse godkändes föregående mötes protokoll. 
 
§6  
Rapport från Distrikt/Distrikts-råd.  ----- 
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§7  
Rapport från klubbarna: 
LC Bjuv: verksamhet som vanligt. Inget nytt 
LC Vallåkra/Rydebäck: Som vanligt men dock tappat intäkt från städningen 
efter Vallåkra-träffen. 1 ny medlem 
LC Höganäs: Den nya loppisen går jättebra. Öppet 2 dgr./v. + 1 arb.dag/v. 
18/6 genomföres Jamborun(motorcyklar med sidovagn) tillsammans med 
svenska sidvagnsklubben och Höganäs kommun. Påskrisförsäljning där 
intäkterna går till de äldre i kommunen. 4 nya medlemmar. 
LC Råå: samma verksamhet med tillägg av ank-race i höstas och nu i maj med 
koppling till 100års-jubileet. 1 ny medlem. 
LC Sofiero: Stor verksamhet på sommaren som helgvärdar på Sofiero. 
Påskrisförsäljning. några medlemmar ut och några nya = samma antal som i fjol. 
LC Kärnan: Nu 15/6 festen på Fredriksdal (i samband med Eva Rydbergs 
föreställning). Deltar också i Julmarknaden i Helsingborg. Samma antal 
medlemmar. 
 
§8  
Klubbarna uppmanas att ta med idéer kring tänkbara aktiviteter att göra på den 
officiella födelsedagen för Lions 21/5 – 17 till nästa zon-möte. 
 
§9  
I år gör vi samlad anmälan till Helsingborgs Marathon (3/9) via en person i varje 
klubb. Vi bestämde också att vi skänker årets behållning till ”Idrott för alla”. Ett 
förslag om att alla klubbarna var för sig skulle kunna matcha det samlade 
beloppet med samma belopp lades fram och ställning till detta tages på nästa 
zon-möte. 
 
§10  
Valdes Stefan Andersson LC Kärnan till ZO och Tommy Ebersjö LC Kärnan till 
v ZO för fiskals-år -16/-17. Stefan vill snarast möjligt ha LP och LS i resp. 
klubb mailadresser till sig !  (Stefan har: stefan@brevboxen.se). 
 
§11  
Bestämdes att alla klubbarna var för sig tar upp frågan om hur vi i framtiden 
skall utse ZO på sitt första höstmöte och meddelar vad man kommit fram till + 
ev. namn på kandidat till kommande vZO/ZO till nästa zon-möte.   
 
§12  
ZO noterade att vi i det gångna fiskalsåret skänkt 15.000:- till Hospice,12.000:- 
till stöd för distraktion vid sövning av barn på Hbg lasarett 
samt 3.500:- till ”Idrott för alla”. Därefter tackade ZO Lars Wallin för sig och 
överlämnade nålen till kommande ZO Stefan Andersson. 



3 
 

3(3) 

Båda tackades med applåder. 
 
 
§13  
Mötet avslutades.    
  

 
 
 Vid protokollet: 

 Ulf Swanstein     

 Ulf Swanstein    sekr. 
 
 Justeras: 

 Lars  Wallin   Stefan Andersson 
 Lars  Wallin   ZO   Stefan Andersson 


