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Protokoll           
Zon 6. 27 januari 2018 

 
Närvarande klubbar: LC Bjuv, LC Höganäs, LC Kärnan, LC Sofiero, LC Råå och LC Vallåkra Rydebäck  

Medverkande var också DG Alf-Göran Andersson med hustru Britta. 

1. Zon ordförande Tommy Ebersjö hälsade alla välkomna, tände de tre ljusen för att                    
Träffas, Trivas och Tjäna, och öppnade dagens möte.                                                                 
Därefter hölls en tyst minut för medlem Hans Borg som gick bort i december 2017. 
 

2. IPDG Bert Engström valdes till sekreterare för mötet. 
 

3. Till justerare av mötesprotokollet valdes Iréne Schutsander LC Sofiero. 
 

4. Kallelse och dagordningen godkändes av mötet.   
 

5. Närvarolista fastställdes och bifogas protokollet 
 

6. Föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

7. DG Alf-Göran fick ordet, och rapporterade om följande.                                                                                      
- Fredsaffischtävlingen: Vinnare i Sverige blev Molly Johansson i distrikt 101N.                        
Distrikt 101S vinnare blev Maya Salenfelt årskurs 6 på Allerums skola. DG kommer att tillsammans 
med representanter från LC Sofiero uppvakta Maya och hennes skolklass med tårta.                           
– Medlemstapp: Distriktet tappar medlemmar och har nu 1287 medlemmar och 48 klubbar.         
DG föreslår nytänkande och aktiviteter tillsammans i zonen. Förslag framkom också från Maria 
Bullock LC Kärnan om att kontakta ungdomar i gymnasieskolor. Scotte Andersson LC Höganäs 
berättade om tidigare försök med Campus i Helsingborg. Detta initiativet hade mött motstånd då, 
men Maria tar ny kontakt och återrapporterar resultat.                                                                            
- Distriktet beslutade också på DR 2 att distriktet ersätter den internationella avgiften vid 
registrering av nya medlemmar 2018–2019. Handhavande för detta meddelas klubbarna snarast.                                
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-Medlemskampanjen, för varje ny medlem gäller fram till 30 april. Som fadder deltager du då i en 
utlottning av resa till Convention i Milano 2019. Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i 
MyLCI när den nya medlemmen registreras.                                                                                                      
– GAT: (Global Action Team) Ny internationell organisation som är en sammanfattning av GMT (Globala 
Medlems Team), GLT (Globala Ledarskaps Team) och GST (Globala Service Team) jobbar för närvarande 
med medlemsutveckling och utbildningsprogram för tjänstemän i distrikt, zon och klubbar. Återkommer 
med tid och plats för utbildning.                                                                                                                          
– LCIF: 13 juni firar LCIF 50-år som organisation i Lions. Detta datum infaller i zon 6 samtidigt med 
Lionsklubb Kärnans aktivitet Ewa Rydberg på Fredriksdals Teatern. En gemensam aktivitet för zonens 
klubbar denna dag och tillfälle är på förslag. Information om detta lämnas senare.                                            
- Stipendieansökan: Ansökan om distriktets stipendier för Miljö, Medmänsklig Insats, Ungdom och Ett 
skånskt bragdlejon inom handikappidrotten skall vara DG tillhanda senast 28 februari.                                   
– Distriktsindelning: För närvarande ligger förslag på 5 distrikt. För vårt distrikt 101S gäller en 
sammanslagning med 101SM, samt de klubbar som i 101SV ligger i Skåne.                                                    
– Nationella insamlingar: MD Sverige satsar på en nationell insamling med temat ”Lions Vatten betyder 
Liv”. Projektet ”Rent Vatten Somalia” erhåller bidrag från insamlingen 2018 och ”Rent Vatten Tanzania” 
(ett projekt från vårt distrikt 101S) från insamlingen 2019. Båda projekten delar på insamlingen 2020.                                                                                                                              
– Bristfällig redovisning: På fråga från Heikki Hansson, LC Råå (och andra klubbar) om det finns 
oaktsamhet i redovisningen av Rent Vattens projekt, framkommer här de fakta som gäller.   

 Utdrag från GR2 i Gävle 27 augusti 2017.                                                                                                              
”§ 13 Rapport gällande redovisning Radiohjälpen § 13 Rapport gällande redovisning Radiohjälpen § 13 Rapport gällande redovisning Radiohjälpen § 13 Rapport gällande redovisning Radiohjälpen  
Det finns 2222 projekt som enligt Radiohjälpen (RH) är bristfälligt redovisade.                                                          Skola i Mexico:Skola i Mexico:Skola i Mexico:Skola i Mexico: 
LC Motala; skolan är uppbyggd o klar o fungerar, feb -16. Det är uppgifter om bokföring från företaget som utförde 
bygget som RH vill ha. GRO och Controller samt ekonom Bengt Lundblad ansvarar för att RH får svar på sina 
frågor.                                                                                                                                                          Morogoro; Morogoro; Morogoro; Morogoro;     
En revisionsbyrå i Tanzania har genomfört en verksamhetsrevision baserad på en rad frågeställningar från oss, 
Svaren analyseras nu.                                                                                                                                    Redovisningar skall vara 
inlämnade till RH senast 31 augusti och eventuell återbetalning senast 30 sept. 
GR beslutade att GRO samt Controller slutför de påbörjade förhandlingarna gällande rapporter och 
återbetalningsbelopp.” 

Det finns ingen bristfällig redovisning till Radiohjälpen av projektet Rent Vatten Tanzania 

som drivs av LC klubbarna Åhus, Hörby och Reng Höllviken.                                                                        

- Jubileumsinsamlingen: Det finns fortfarande möjlighet att söka bidrag från jubileumsfonden (100-års 
insamlingen). Ansökningstiden går ut den 30 juni och det finns fortfarande 1,5 miljoner i fonden.                     

– Projektkatalogen: Fråga från Scotte Andersson om projektkatalogen ska finnas kvar i sitt nuvarande 

skick framöver. DG upplyste om att förslag om annan utformning och innehåll, kommer att behandlas av 
distriktsrådet för nästa verksamhetsår.                                                                                                                 
- Enkät om lämnade bidrag: Distrikt 101S har genomfört enkät gällande klubbarnas gemensamma 
utbetalda bidrag till samhällshjälp 2016 - 2017.                                                                                       
Resultat 10 270 000, lokalt 41%, nationellt 18% och internationellt 41%. 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
– De Glömda Barnen: Projektet DGB avslutas 30 juni 2019, men samarbetet med Dröse & Norberg 
fortsätter. Nytt avtal tecknat för föreställning Djungelboken. Insamlings mål inte fastställt.               
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Söndag 4 februari finns klubbarna LC Sofiero, LC Vallåkra Rydebäck och LC Råå på plats i 
Helsingborgs Arena för insamling vid föreställningen Aladdin.  

8. Ungdomslägret 2017: Bert Engström LC Vallåkra Rydebäck framförde rapport och bildvisning från 
Lions Ungdomsläger 2017. Tapani Granroth LC Höganäs, Heikki Hansson LC Råå och Gunnel 
Westerberg LC Sofiero berättade om sina aktiviteter med ungdomarna under var sin dag. 
Ledarna för lägret Åse Engström och Iréne Schutsander, LC Sofiero, Olle Pettersson och Bert 
Engström, LC Vallåkra Rydebäck, fick en Big Hand för detta av mötesdeltagarna.  
 

9. Klubbrapporter: Klubbarna rapporterade om medlemsantal, genomförda och kommande 
aktiviteter. Bilaga bifogas.   
 

10.  Vice ZO:  Zon 6 har under verksamhetsåret saknat VZO, och därmed ZO för nästa verksamhetsår.  
På mötet erbjöd sig ZO Tommy Ebersjö LC Kärnan att sitta kvar nästa verksamhetsår 2018–2019 
som ZO och Lars-Åke Truedsson LC Sofiero att gå på som VZO för samma period. 
 

11. Övrigt:                                                                                                                                                      
- Bert E rapporterade att zonen fick 5 000: - för aktiviteten Hbg Marathon hösten 2017.             
Beslutades på mötet att skänka detta bidrag till ”Värmestugan Helsingborg”                                               
- Zon ordförande Tommy E påminde om att M-rapporten ska skickas in VARJE månad.                      
- Påminner också klubbarna att rapportera till distriktet (DG) vem som är klubbens LCIF ansvarige.   
 

12.   ZO Tommy E tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
  

 

Bert Engström   Iréne Schutsander          

IPDG Bert Engström     Iréne Schutsander                                                      
LC Vallåkra Rydebäck                                             LC Sofiero                                                                                  
Vid protokollet                                                          Justerat        

  

               Tommy Ebersjö 

ZO Tommy Ebersjö                                                                                                    
LC Kärnan 

 

                                                               


