
 

101 s  Zon 6 

Protokoll Zonmöte den 13 maj 2017 

 

Plats: Scandic Hotell Florettgat. 41, Helsingborg.  

 
1. Mötet öppnas: ZO Stefan Andersson hälsade alla välkomna och speciellt Karin Nord 

 och Jan-Åke Åkerlund. 

 

2.  Val av sekreterare: Lars-Åke Truedsson, LC Helsingborg Sofiero valdes till sekreterare. 

 

3. Info Forsningsfonden LCIF: 
 Karin Nord berättade att Lions Forskningsfond Skåne, LFFS, startade 2011. Kontakt med 

 Region Skåne för patient nära forskning med begränsningar till barn och ungdom samt 

 äldre. Karin informerade att många insamlingsorganisationer har betydande kostnader för 

 sina insamlingar, t.ex. administrationskostnader. Andra distrikt inom Lions har andra 

 olika forskningsfonder. 

 Nu har LFFS blivit mer känd och därför har ansökningarna också ökat. 

 LFFS får anslag från klubbarna och dödsbon (testamenten), men även privata anslag. 

 90-konto medför att 80 % ska delas ut. Tyvärr är begränsningarna av administrativa 

 orsaker.  

 LFFS har som mål för fonden 1 miljon kr. Just nu finns i fonden ca 100.000 kr. Sedan 

 2011 har 2,8 miljoner kr delats ut. 

 Kostnader för fonden beror på myndigheterna som t.ex. kräver revisor. Målet är att 

 kostnaden endast ska uppgå till 2 %. Mer information kan fås på LFFS hemsida:

 http://www.lffs.se 

 Det är bättre att vi skänker medel till LFFS än till de stora forskningsfonderna då dessa 

 har stora administritiva kostnader. 

 

 Jan-Åke Åkerlund informerade om LCIF. Internationellt den stora hjälporganisationen 

 inom Lions. Sverige är ett av distrikten i Europa, trots att endast 55 % i Sverige donerar 

 till LCIF. 101S är bäst i Sverige. LCIF stöder mässlingsprojektet. 1 spruta kostar 1 US 

 dollar. Bill Gates donerar lika mycket som Lions samlar in! 

 Tidigare projekt var von Rosens matbombningar i Afrika. Svälten i Afrika: 20 miljoner är 

 i farozonen 50 % av dessa är barn. I Kenya och Somalia finns Lionsklubbar som ser till 

 att hjälpen kommer fram. I Sydsudan finns bara 1 klubb. Klubbarna söker via LCIF. 

 Dessa klubbar visar upp att 101S bidrar till hjälpen. 

 I Kenya sammarbetar bl.a. Lions och Rotary. Vid slutet av februari har 1,5 miljoner kr

 skickats till Östafrika från Sverige (inte 100 miljoner som det står i rubriken i DGs 

 nyhetsbrev för maj). 

 LCIF har projektet bevara synen sedan 80-talet. Vidare har LCIF katastrofhjälp. Alla 

 bidrag som klubbarna skickar in kan användas till Melvin Jones utmärkelse! 

http://www.lffs.se/


 

4. Val av justerare, att tillsammans med ordf. justera protokollet: Maria Bullock. 

 LC Helsingborg valdes till att justera protokollet. 

 

5. Godkännande av kallelse och dagordning: Kallelsen samt dagordningen godkändes. 

 

6.  Fastställande av närvaro: 
 LC Malmöhus: Karin Nord, Ordförande LFFS 

 LC Malmöhus: Jan-Åke Åkerlund, Ledamot LFFS 

 LC Bjuv: Bert Nilsson, Berne Persson. 

 LC Helsingborg Kärnan: Stefan Andersson, ZO, Maria Bullock, Tommy Ebersjö, Ann-

 Marie Johansson. 

 LC Helsingborg Sofiero: Lars-Olle Pettersson, Lars-Åke Truedsson. 

 LC Höganäs: Scotte Andersson, Bo Drackner. 

 LC Råå: Heikki Hansson. 

 

7.  Föregående mötes protokoll: Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

8.  Rapport HBG Maraton: DG Bert vill ha in anmälningar om funktionärer från klubbarna 

 snarast.  

 

9. Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar. 

 Skickas till ZO Stefan senast 09-05: Inga nya rapporter inkomna. Se rapporter 

 som inlämnats och bifogats till föregående zonmötesprotokoll 

 

10. V ZO för verksamhetsåret 2017-18: Inga inkomna förslag. ZO föreslog då att 

 alternativet turordning då skulle införas, men mötet menade att detta var fel eftersom detta 

 måste bygga på frivillighet hos kommande tjänstemän. Klubbarna måste fortsätta med att 

 tillfråga sina medlemmar. 

 

11.  Övrigt: ZO Stefan menade att mer personlig kontakt mellan klubbmedlemmar var 

 önskvärd. Man borde inte bara ta kontakt via e-post. 

 ZO Stefan vill också få veta vilka som är pågående i klubbarnas styrelser samt vem som 

 är LCIF-koordinater. ZO vill ha deras E-post adresser. 

 

12.  Mötet avslutades: ZO Stefan tackade alla deltagarna och avslutade därefter mötet. 

 

 Vid protokollet: 

 Lars-Åke Truedsson, LS Helsingborg Sofiero. 070-33 96 937, 

 lars-ake.truedsson@telia.com 

 

 

 

 

 Justerat: Stefan Andersson Maria Bullock 

mailto:lars-ake.truedsson@telia.com

