
LIONS 101-S  Zon 6
Protokoll fört vid zonmöte 2016-10-22 på Hotell Scandic Nord Helsingborg

1  Mötet öppnas.
ZO Stefan Andersson hälsade välkomna och vände sig speciellt till dagens

                      föredragshållare Liselotte Stoltz, sjuksköterska vid ögonkliniken, Las. Hbg.
Liselott berättade om sitt ögonprojekt i Tanzania.

2 Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Hans Holst, LC Vallåkra/Rydebäck

3 Val av justerare, att tillsammans med ordf. justera protokollet.
Till att justera protokollet valdes Ann-Marie Johansson, LC Helsingborg Kärnan.

4 Godkännande av kallelse och dagordning.
Kallelse till och dagordning för dagens möte godkändes.

5 Fastställande av närvaro.

LC  Bjuv: Bert Nilsson, Anders Ahlberg
LC Höganäs: Scotte Andersson
LC Helsingborg Kärnan: Stefan Andersson, ZO, Tommy Ebersjö, Ann-Marie

                            Johansson,  Maria Bullock,
LC Råå: Lars Vallentin
LC Helsingborg Sofiero: Lars-Olle Pettersson, Lars-Åke Truedsson
LC Vallåkra/Rydebäck: Bert Engström, DG, Olle Pettersson, Sture Jacobson och

                            Hans Holst  
Gäst: Åse Engström, YEC 101S

6 Föregående mötes protokoll.
Inget att tillägga.

7 Rapport från Zonaktivitet Helsingborgs Maraton.
25 Lions ställde upp som flaggvakter under några timmar. Aktiviteten gav

                      4.000kr i intäkter. Behållningen av denna aktivitet beslutades på zonmöte i febr. att
                      gå till organisationen ”Idrott för alla”.

8 Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar.
LC Kärnan 20 medl varav 11 kvinnor, LC Sofiero 19 medl. varav 7 kvinnor, LC
Bjuv 24 medl. varav 4 kvinnor, LC Höganäs 31 medlemmar varav 11kvinnor, 
LCVallåkra/Rydebäck 29 medlemmar inga kvinnor och LC Råå 34 medl. inga
kvinnor. 

9 VZO för verksamhetsåret 2017-2018.
Inget förslag lades fram. Frågan remitteras till klubbarna.
ZO och VZO eller snarare BZO (biträdande zonordförande) är två viktiga
befattningar, som ska vara länkar mellan DG och lubbarna. Det är för



                     personen mycket lärorika och utvecklande uppgifter man kan tillägna sig genom Lions. 
Nuvarande ZO har t.ex. varit på utbildning i Avesta!

10 Rapport från aktivitet Internationellt ungdomsläger 2017

Under vecka 29, 17-23 juli, ska de 25-30 ungdomarna, mellan 17 och 21 år, från
olika länder i världen bo hos värdfamiljer (en eller 2 i varje familj). 
Måndagen den 17/7 ankommer de till Kastrup. Hämtas där av sina värdfamiljer.

         Söndagen den 23/7 ska ungdomarna lämnas till lägerplatsen i Tåssjö, vid Munka-
          Ljungby. Värdfamiljer får 800SEK/ungdom i bidrag för veckan.
          Under veckorna 30 och 31 ska ungdomarna bo på lägerplatsen. Varannan dag ska de
          aktiveras på platsen, varannan dag ska de aktiveras av en Lions Club, i första hand en
          klubb i zon 6. En buss disponeras av lägret och finns till förfogande för utflykter till
          olika resmål. Lunch och andra ev. kostnader betalas av klubben. Sponsorer kan

naturligtvis sökas för ändamålet.

11 Övrigt
11a Världens Barn gav ca 65 milj.

”Ny” aktivitet: De glömda barnen. Planscher och ”Swish-kort” delades ut.
Medel från denna nya aktivitet delas ut till Lions Clubar i Syriens närområde. 
Dessa köper sedan in det som behövs genom lokala företag. Ex. mat, mediciner, 
kläder, filtar, leksaker.

11b Insamling till 100-årsjubileet. Formulär skickas ut till klubbarna.
11c Klubbarna i distriktet har skänkt 9.145.000 kr till olika ändamål, under förra

verksamhetsåret.
Klubbarna i zonen har samlat in ca 63.750 kr till Världens Barn.

11d                Problem med kontanthantering efter insamlingar dryftades. Lions bör trycka på sina
                      resp. banker för att få ändring till stånd.
11e Dagens föreläsare kommer att skicka in ansökan om medel till en lufttonometer, 
                      för att kunna mäta trycket i ögonen hos sina patienter i projektet i Tanzania. 
                      Både till zon  6 och Multipeldistriktets hjälpkommitté.
11f DM till våren, i maj månad, bör placeras i vår zon.
11g Glasögon-insamling i zonen sköts av LC Bjuv och LC Helsingborg/Sofiero.
11h PDG Hans Holst planerar en resa till Lions 100-årsfirande och Convention i
                      Chicago den 28 juni - 11 juli 2017. Resan planeras med reseföretaget Swansons
                      för, i första hand, zonens/distriktets medlemmar. Först är det tänkt 4 dagar i Chicago, 
                      med Convention, sedan en rundresa upp i ”Svenskbygderna”. Vid intresse, kontakta Hans
                      på mejl: hansholst@hotmail.com

12 Mötets avslut.
Zonordförande Stefan tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid protokollet

PDG Hans Holst LC Vallåkra/Rydebäck

                      Ok Ann-Marie Johansson




