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Protokoll Zon möte 2018-09-29 
 

 Tid 10.00 (frukost 09.00) 
 Plats: Lions Höganäs, Keramikvägen 2. 
 

1. Mötet öppnas: ZO Tommy Ebersjö öppnade mötet, hälsade alla välkomna och 
tände tre ljus för att Träffas - Trivas - Tjäna. 
 

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

3. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet: GMT Bert 
Engström, LC Vallåkra Rydebäck valdes till att justera protokollet. 
 

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

5. Parentation: En tyst minut hölls för våra två under föregående fiskalår bortgångna 
Lionsmedlemmar, Olle Pettersson LC Vallåkra Rydebäck och Anders Bo Artman LC 
Sofiero. 
 

6. Föregående mötes protokoll: Efter påpekande från GMT Bert Engström, 
kompletteras med att medel som Lions erhåller som funktionärer, ska gå till 
värmestugan. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 
 

7. Fastställande av närvarolista:  
 LC Helsingborg Kärnan: ZO Tommy Ebersjö, Pia Klesell och Geoff Meredith. 

LC Helsingborg Sofiero: Åse Engström, Katrine Hansson, Kjell Johannesson, Tom 
Lindeberg, Lars-Åke Truedsson och Irene Schutsander. 

 LC Höganäs: Per Ramberg och inledningsvis Tapani Granroth. 
 LC Råå: Heikki Hansson och Thomas Thelin. 
 LC Vallåkra Rydebäck: GMT Bert Engström. 
 samt DG Jan Augustin och Gunilla Augustin. 
 
8. DG har ordet: DG Jan Augustin inledde med att berätta om sig själv och hur han blev 
Lion. Han framförde att verksamheten som DG, var både intressant och rolig. Som vi 
åtskilliga gånger hört, framförde han att vårt nuvarande distrikt är mycket duktiga. Bäst i 
 Sverige avseende donerade medel! Distrikt 101SM, som vi nu ska slåss ihop med, är 
näst bäst i Sverige. På tal om medlemsrekrytering kan vi satsa på supporter (dvs. de som 
för närvarande av olika anledningar inte kan eller har möjlighet att bli medlemmar). Vi kan 
också satsa på volontärer. (Lions har volontärförsäkring). Vi kan även fråga oss hur vi kan 
hjälpa annan Lionsklubb i närheten. Även MD101 har tagit upp detta med 
volontärverksamhet. På kommande DM1 skall man besluta om att fr.o.m. 1/7 2018 för de 
första 100 nya medlemmarna i 101S, ska distriktet under första året betala 
medlemsavgiften (dvs. internationellt och nationellt). Avgiften till egna klubben ingår dock 
inte i detta åtagande. 
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 Lion Jan började sitt DG-liv vid konvention i Las Vegas. Där kostade kaffe, frukost och 
allt annat väldigt mycket. 
 Det har startat ett nytt projekt i LCIF, Kampanj 100. Målet är att samla in 100 miljoner 
US$/år. Vår nya Internationella President Gudrun Yngvadottir är den första kvinnliga 
 internationella presidenten någonsin i Lions. 
 Ett annat viktigt projekt är New Voices, som bl.a. har som mål att rekrytera fler kvinnor 
till Lions. DG menade att man skulle låta kvinnor växa inom Lions. 
 Mer om Kampanj 100, New Voices och Kampanjen de första 100 finns att läsa i DGs 
nyhetsbrev för juli månad. 
 Vårt nya distrikt tillsammans med 101SM kommer att kallas 101S. Detta blir ett nytt 
 distrikt, där vi börjar om från nytt. Första distriktsmötet blir hos LC Uppvidinge i 
närheten av Växjö. 
 Inför bildandet av det nya distriktet har det hittills varit tre möten. Allt ska vara klart till 
den 1 juli 2019. Regionala forskningsfonder kommer att vara kvar. Vår Lions Forsknings 
Fond Skåne (LFFS) fortsätter liksom motsvarande för 101SM. ZO kommer att få mer att 
göra, men för klubbarna blir det inga ändringar. 
 DG Jan delade ut diplom att fördelas inom klubbarna för de Lions som varit 
medlemmar i 10-, 20-, 25 osv. år. 
 

9. Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar:  
 LC Helsingborg Kärnan: Har 18 medlemmar. Eva Rydberg är hedersmedlem, som 
skänker biljetter till Fredriksdal, som klubben säljer till andra Lionsklubbar. Vid detta 
tillfälle servaras sill och potatis. Till julskyltningssöndagen har klubben sin stora aktivitet 
”Tomtestugan” vid Mariatorget. Delar ut presentkort på mat via diakoniverksamhet. 
Klubben har det också trevligt på sina möten. 

 LC Helsingborg Sofiero: Har för närvarande 22 aktiva medlemmar varav 11 är 
kvinnor. Aktiviteter: Äldreboenden har fått trädgårdsmöbler. Boende där bjuds på tårta, 
laxfest m.m. Side by side cykel har precis levererats till korttidsboende för handikappade 
barn. Duktiga idrottsledare i Ödåkra får ett stipendium, ett Lejon. Klubben är slottsvärdar 
på Sofiero under varannan helg under sommaren och hjälper till vid Sofieros 
trädgårdsfest. Klubben säljer och hjälper gårdsbutiken vid Kulla Gunnarstorp att leverera 
julgranar under en helg före julen.  Knutsfest i januari och till Vårruset packas 
påsar med reklam och picnick. Ev. kan det komma att bli en ny aktivitet i samband med 
Springtime. 

 LC Höganäs: Har 30 medlemmar varav 12 kvinnor. Tyvärr har en manlig medlem 
precis avlidit. Aktiviteter: Loppis. torsdagar 13-16 och lördagar 10-14. Inlämning (ingen 
försäljning) tisdagar 13-16. Besök på äldreboenden. Har Jumbo-Run tillsammans med 
sidovagnsklubb, dvs. har MC-utflykt för de som har funktions variation. Utser ”Årets 
Höganäsare” som får keramikpris och delar ut stipendier inom kultur och sport till 
välförtjänta ungdomar boende i Höganäs kommun. 

 LC Råå: Har 25 medlemmar, dock inga kvinnor. Värvningskampanj pågår. Har 
julmarknard, men äldre medlemmar har ofta svårt att ställa upp. Har ankrace på våren 
och sillabord under sommaren. Tillsammans med Råå gymnastikförening genomförs 
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bakluckeloppis mellan kl. 11 - kl. 14 söndagar mellan 1:a maj och 1:e oktober. Plats är 
Landskronavägen. Har hittills fått in 234.000 kr på denna loppis. 

 LC Vallåkra Rydebäck: Har 25 manliga medlemmar, men har också startat 
värvningskampanj för att få kvinnor. Funktionärer i Helsingborg maraton. Har 
julgransförsäljning. Har ankrace till våren. Ställer upp på Rydebäcksdagen. I medeltal är 
det 60 % medlemmar på månadsmötena. 
 
10. Övrigt: ZO Tommy bad klubbarna att nominera en ny vice ZO, gärna en kvinna. 
Detta ska klubbarna ta upp på kommande månadsmöten. Angående den provocerande 
förfrågan om sponsring av cykel från Ulf Sellergren beslutades att detta inte ska ske. 
Enligt gällande beslut får Lions inte stödja andra insamlings-organisationer, såvida inte 
godkända avtal och samarbeten mellan denna organisation och Lions föreligger. Sådana 
avtal måste dessutom först godkännas av Lions 101 MD. 

 GMT Bert meddelade att i år ställde 22 medlemmar från Lionsklubbar i vår zon upp 
som funktionärer vid Helsingborg Maraton. Detta leder till att vi får 5000 kr. Vi ska 
försöka utverka att distriktet ger lika mycket. Dessa medel ska därefter skänkas till 
värmestugan i Helsingborg. Vi får ha en träff om detta. GMT Bert återkommer om detta. 

 DG Jan meddelade att Leo klubbar ska ha Konvention i Helsingborg 2021. Detta är 
ett samarbete mellan Helsingborg och Helsingör. Han bad oss undersöka om vi kan bilda 
Leoklubb inom vår zon och i vårt distrikt. Nämnas kan att det finns Leoklubb i 101SM. 
Det finns 4 Leoklubbar i Sverige och då på universitetsorter. Förslag kom fram att man 
kan göra ”reklam” för Leoklubbar i skolor i samband med fredsaffischtävlingen. 
 Djungelboken som ges på Helsingborg Arena den 26 februari 2019, föreslås som en 
zonaktivitet. 
 
11. Mötet avslutades: ZO Tommy tackade alla deltagarna, önskade alla en trevlig helg 
och avslutade därefter mötet.  
 
Vid protokollet: 
Lars-Åke Truedsson, LS Helsingborg Sofiero. 070-33 96 937,  
lars-ake.truedsson@telia.com 

 

 

 

 ..................................................... Bert Engström 
 

Justerat: Tommy Ebersjö, ZO, LC Kärnan. Bert Engström, LC Vallåkra/Rydebäck 
 
 
 
 

 

 


