
101 s Zon 6 
Protokoll Zonmöte den 21 oktober 2017 
Plats: Scandic Hotell Florettgat. 41, Helsingborg.  
 
1. Mötet öppnas: ZO Tommy Ebersjö hälsade alla välkomna. 
 
2.  Val av sekreterare: Lars-Åke Truedsson, LC Helsingborg Sofiero valdes till sekreterare. 
 
3. Info av Lotta Stolts angående projekt i Kolandoto (lufttonometer): P.g.a. olyckshändelse 
 återkommer denna punkt vid senare zon möte. 
 
4. Val av justerare, att tillsammans med ordf. justera protokollet: Pia Klesell, LC Kärnan. 
 valdes till att justera protokollet. 
 
5. Godkännande av kallelse och dagordning: Kallelsen samt dagordningen godkändes. 
 
6.  Fastställande av närvaro: 
 LC Helsingborg Kärnan: ZO Tommy Ebersjö och Pia Klesell 
 LC Helsingborg Sofiero: Åse Engström, Katrine Hansson, Lars-Åke Truedsson och Gunnel 
 Westerberg. 
 LC Höganäs: Scotte Andersson och Assar Håkansson. 
 LC Råå: Lars Vallentin 
 LC Vallåkra Rydebäck: Jan-Eric Johansson och Bengt Nordstedt 
 
7.  Föregående mötesprotokoll: Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
8. Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar: 
 LC Helsingborg Kärnan har 18 medlemmar men 1 på väg in. Bjuder nya medlemmar på 
 medlemsavgifter första året. 
 Har två stora aktiviteter: 

1. Fredriksdal. Får biljetter av sin hedersmedlem Eva Rydberg som säljs. 
2. Tomtegrotta. Aktiviteten sker vid Mariakyrkan i Helsingborg på julskyltsöndagen 

 LC Helsingborg Sofiero har 24 medlemmar och två som ska invigas vid nästa medlemsmöte 
 (en kvinna och en man). Vid månadsmötet i oktober togs en ny medlem (kvinna) in. 
 Aktiviteter: Under sommaren är klubben slottsvärdar på Sofiero Slott var annan helg. Under 
 trädgårdsfesten i augusti är nästa stora aktivitet på Sofiero, där klubben hjälper till med att 
 hantera bl.a. in- och utfart för utställarna. 
 Ny aktivitet i våras var att före starten av Vårruset packa påsar inklusive reklam till löparna. H
 Hopp om att liknande aktiviteter kan behövas (enligt arrangörer fanns behovet). 
 Julgransförsäljning vid Gårdsbutiken i Kulla Gunnarstorp. 
 Ny aktivitet blir Knutsfest den 14 januari i Fleninge församlingshem. Har sponsorer. 
 Begränsat till 140 personer á 40 kr st. (vuxna resp. barn). 
 Valborg i Ödåkra. Har egen kör samt säljer kaffe/saft + bullar. 

 LC Höganäs har 33 medlemmar men med hög medelålder. Arbetar på att behålla 
 medlemmarna samt jaga nya medlemmar. Detta behövs för klubbens många aktiviteter. 
 Tyvärr tvingas klubben nu dra ner flera aktiviteter. 
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 Största aktiviteten och den tyngsta är klubbens loppis som har öppet hela året om på torsdagar  
 (13-16) och lördagar (10-14). 

 Sidovagnaktiviteten ”Jumborun” med utflykt för äldre och kaffekalas med musik och allsång 
 på äldreboende i kommunen. Artister som Hasse Anderson har engagerats. Årets ”Höganäsare” 
 koras varje år på nationaldagen. 

 LC Råå har 28 medlemmar och startat värvningskampanj. Klubben tappar just nu tyvärr 
 medlemmar. 
 Julmarknaden minskar. Stort fysiskt arbete. 
 Aktiviteten ”Sillabordet” ger ca 30.000 kr. Denna aktivitet ger medel till stipendium. 
 Aktiviteten ”bakluckeloppis” tillsammans med Gymnastikföreningen sköter sig i stort sett själv. 
 Utförs under maj till september. Ger 100 kr per bil. 
 Bidrag till vårdboende med 200 kr per boende. 
 Ank-race i maj är en bra aktivitet och mycket kontakter. 

 LC Vallåkra Rydebäck har 28 medlemmar och tappar troligen 1 medlem, men kan kanske få två 
 nya. 
 Aktiviteter: ”Kul i Juli” – ”Vallåkraträffen” – Julgransförsäljning i Rydebäck. 
 Julkoncert i kyrka efter julhelgen. Bra enkel aktivitet när den gått igång. Försäljning av biljetter. 
 Ank-race i maj. Aktiviteten har blivit bättre efter flytt från måndag till söndag. Har 80 priser. 
 Dock tar det tid att dela ut priserna och då folk orkar inte vänta. Många vet också att prislistan 
 finns på hemsidan. Klubben använder plankor som ankor. 
 Lokalt delas ledarstipendier ut till t.ex. gymnastikförening och till scouter. 
 
 ZO Tommy meddelade att zonens 6 klubbar har tillsammans bidragit med 1.029.460 kr. Av 
 dessa utgör 445.600 kr lokala bidrag, 164.680 kr nationella bidrag och 419.180 internationella 
 bidrag. 
 
9. V ZO för verksamhetsåret 2017-18: Inga inkomna förslag. Klubbarna måste fortsätta med
 att tillfråga sina medlemmar. ZO framförde också att utbildningen av zonordförande borde 
 förbättras. 
 
10.  Övrigt: ZO Tommy framförde att det var viktigt att alla klubbar varje månad (även under 
 sommaren) registrerade medlemmar på MyLCI. 
 Nya medlemmars faddrar deltar dessutom nu (detta fiskalår fram till riksmötet i Ronneby) i 
 utlottning av resa till konvention. För mer info om dessa båda se DGs nyhetsbrev för oktober. 
 
11.  Mötet avslutades: ZO Tommy 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: Tommy Ebersjö Pia Klesell 


