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Lions  101  S  
     Zon  6     
 
       Protokoll  fört  vid  zonmöte  2016 – 03 - 05  på 

               Scandic  Hotell  Nord   Helsingborg   
 Närvarande: 
       LC Bjuv: LP Berne Persson, LK Lennart Nilsson, LS Einar Nilsson. 
  LC Vallåkra-Rydebäck: LP Claes Kinch, LK Bengt Norstedt, VDG Bert Engström.  
 LC Höganäs: LP Lars Olssson, Scotte Andersson. 
       LC Råå: LP Ulf Swanstein, Heikki Hansson. 
  LC Sofiero: LP Björn Lindell, LS Ingegerd Andersson, Katrine Hansson, Anita Persson. 
       LC Kärnan: LP Tommy Ebersjö.  
 
      Före mötet informerade Martin Jönsson, anestesisjuksköterska för barn på Helsingborgs 
      lasarett , om hur det är att söva barn inför operation. Många är väldigt oroliga, gråter och 
      skriker och vill absolut inte medverka. Bästa sättet att bemöta detta är då att distrahera 
      barnet med något intressant. Förr var det bilderböcker och leksaker som gällde, men 
      dagens barn är mer avancerade. Vårt bidrag skall användas till att köpa in surfplattor,   
      något som de flesta är väl förtrogna med, och lätt tar deras fulla uppmärksamhet, och då 
      är de lättare att hantera. 
      ZO överlämnade zonens bidrag på 12 000 kr, och Martin tackade för gåvan och lovade att 
      se till att den användes på bästa sätt.  
 
§ 1  ZO Lars Wallin LC Råå hälsade alla välkomna, tände ett stämningshöjande ljus och    
 förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2  Till mötets sekreterare valdes Einar Nilsson LC Bjuv. 
 
§ 3 Till att jämte ZO justera dagens protokoll valdes Ulf Swanstein LC Råå. 
 
§ 4 Den i förväg uppgjorda dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§ 6 Rapport från distrikt och distriktsråd: Vårens DM arrangeras i Landskrona den 
 23 april och inbjudan är utsänd.  
 Årets RM äger rum den 13 – 15 maj på Silja Tallink Lines m/s Viktoria, med plats för 
 ca 800 deltagare.  
 Allerumsskolan vann ju den nationella tävlingen med Fredsaffischen. Nu skall den,  
       via LCI,  tävla internationellt mot alla andra vinnare, och vi önskar den lycka till. 
  
§ 7  Rapport från klubbarna: 
 LC Bjuv: 24 medl. Närmaste aktivitet är en påskmarknad i Norra Vram, sen ett lotteri i 
  ortens  största livsmedelsaffär, i april ordnar vi en mannekänguppvisning och 
                bjuder kaffe och underhållning på äldreboenden i kommunen och i maj
   lottförsäljning på en vårmarknad. 
 LC Vallåkra-Rydebäck: 29 medl.  Ankrace och konsert är planerat till maj. 
  Jonsters Charity har gästat klubben och informerat om sin verksamhet.  
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 forts § 7 
 LC Höganäs: 32 medl. Klubbens stora inkomstkälla är loppisen. Flytten til den nya 
  lokalen upplevs mycket positivt, man har ökat både öppethållandet och 
  försäljningen.  

 LC Råå: 32 medl. Klubben letar efter en ny lokal för sin loppis. Man kör vidare med de    
  vanliga aktiviteterna, och nu närmast är det ett ankrace på gång.  

 LC Sofiero: Man har 5 nya medlemmar på gång, och blir då 22 st. Aktiviteter: Sälja 
  påskris på Väla, tavellotteri, funktionärer på Sofiero + en del planer för några
  nya aktiviteter. I samarbete med skolan firas FN-dagen med fackeltåg, och till 
  hösten blir det en utställning i kyrkan med alla Fredsmarsch-teckningarna. 
 LC Kärnan: 22 medl. en ökning med 4 sen förra zonmötet. Gen-repet på Fredriksdals- 
  teatern är den stora inkomstkällan, och det finns 750 biljetter som kan köpas 
  via Pzo Stefan Andersson.  
 
§ 8  Lions 100-års jubileum: Målsättningen är att vi skall samla in 5 000 kr/år/klubb 
 2016 – 2017, vilket skulle ge totalt 4,6 Mkr.  
 Gemensam Lionsdag för hela Sverige en gång om året, i år den 21 maj. Insamlade medel 
 går direkt till behövande barn och ungdomar i Sverige.  Att hitta rätt personer kan vara 
 svårt, uppgifter lämnas vanligtvis inte ut. Försök med  kommunens socialtjänst, polisen 
 eller kyrkans diakoner. 
  PR-material, trycksaker m.m. att använda finns att rekvirera från MD.  
 
§ 9  Helsingborgs Maraton: Denna 3:e gång anordnas maran den 3:e sept 2016. 
 De 3 500 kr:na som vi fick för fjolårets funktionärsjobb, kommer att utdelas till  
 ”Idrott för alla” när LC Vallåkra-Rydebäck har sitt ankrace den 2 maj. 
 Som tidigare påtalats är det viktigt att vi i år gör anmälan klubbvis till Bert Engström, 
       dels för att försöka bli fler än de 35 som vi var i fjol, men också för att ha bättre koll på 
       hur många vi blir totalt.  
 

§ 10 Världens Barn: DR föreslår att vi trots allt skall fortsätta att vara med i insamlingen. 
 Ett nytt och bättre avtal har förhandlats fram, där Lions namn kommer att synas tydligare. 
 Vi slipper bl.a. betala in garantiavgiften på 125 000 kr, och vi erhåller 3% av Radiohjälpens 
 andel som är 30% av hela projektets insamlade medel.  

 Lions har beviljats ca 30 milj i projektmedel sen starten 2007. De projekt som vi driver 
 med hjälp av dessa pengar är bl.a. Rent Vatten Tanzania, Ögonsjukvård i Tanzania, 
 Mödravård i Morogoro m.fl.  
 
§ 11  ZO  2016 – 2017: Någon ZO-kandidat har ännu inte hittats. Det är angeläget, inte minst för      
 vår pågående DG Bert Engström, att vi, i hans egen zon, inte har vakans på den posten. 
 
§ 12  Övrigt: Skall vi som Lions stödja en annan organisations hjälpverksamhet? Aktuell fråga 
 när det gäller Jonsters Charitys bidragsansökan till zonen. Vi tar det inte som en zon-
 aktivitet, utan det får bli upp till varje klubb att ta ställning till hur man vill göra.  
 
 Lions har skänkt mycket pengar till utbildning av signalhundar av olika slag. De kommer 
 gärna ut och visar sina färdigheter på zon/klubbmöten.  
 
 Det finns en hel del ”guldsmycken” och annat som ligger och skräpar i förrådet. 
 Detta kan klubbarna få helt gratis, och kan kanske användas till lotterier? 
 Kontakta Hans Holst LC Vallåkra-Rydebäck för mer info! 
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 forts. § 12 
         ZO Lars Wallin sammanfattade sitt år som ZO med att det trevligaste varit att besöka 
 klubbarna, och nu i mars är det LC Bjuv som står i tur. Han frågade också om vi är den 
 sista generationen föreningsmänniskor. Det är mycket svårt att engagera de yngre, och 
 därför stiger medelåldern i alla föreningar, även i Lions.  
 Tre ledord för framtiden: Förnyelse  Förändring   Föryngring 
 Två saker är han speciellt stolt över: Våra 2 zonaktiviteter, Palliativa vården och Barn-
 anestesin i Helsingborg. 
 Han önskade också Bert Engström lycka till med sitt år som DG. 
 
§ 13  Mötet avslutas. ZO tackade för mötesdeltagarnas engagemang och för ett trevligt möte 
 och förklarade detta avslutat.   
 
 
 Vid protokollet: 
 Einar  Nilsson     

 Einar Nilsson    sekr. 
 
 Justeras: 
 Lars  Wallin   Ulf  Swanstein 

 Lars  Wallin   ZO   Ulf   Swanstein 


