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Protokoll Zon möte 2019-10-19 
 
 Tid 10.00 (frukost 09.00) 
 Plats: Scandic Helsingborg Nord Florettgat. 41, 250 24  Helsingborg. 
 
1. Mötet öppnas: ZO Lars-Åke Truedsson öppnade mötet, hälsade mötesdeltagare och 

Jan-Åke Åkerlund, LCIF välkomna och tände tre ljus för att Träffas - Trivas - Tjäna. 
 
2. Val av sekreterare: Bert Engström, LC Vallåkra Rydebäck valdes till sekreterare. 
 
3. Jan-Åke Åkerlund berättade om Lions historia, LCI och LCIF. Bildspel och musikfil 

bifogas protokollet. 
 
4. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll:                   

Åse Engström, LC Helsingborg Sofiero valdes till att justera protokollet. 
 
5. Parentation: Med anledning av Sven Bogrens bortgång september 2018, höll mötet en 

tyst minut. Sven blev 94 år och var Lionmedlem i 64 år. 
 
6. Kallelse och dagordning godkändes. 
 
7. Föregående mötesprotokoll godkändes.  
 
8. Fastställande av närvarolista:  

LC Helsingborg Sofiero: Åse Engström, Katrine Hansson, Tom Lindeberg, Gunnel Westerberg, 
Lars-Åke Truedsson. 

 LC Höganäs: Sten Lindgren, Percy Brislow. 
 LC Råå: Heikki Hansson, Thomas Thelin, Ulf Swanstein. 
 LC Vallåkra Rydebäck: GMT Bert Engström. 
 LC Malmöhus: Jan-Åke Åkerlund, Karin Nord Åkerlund. 
 
9. GMT har ordet: Bert Engström rapporterade om den aktuella medlemsläget.             

101S är vid dagens möte 2 618 medlemmar, Sverige 9 491och världen 1 438 034. 
 Bästa klubb i distriktet: LC Råå, med nio nya invalda medlemmar. 
 

Lions Ungdomsläger i juli 2020 önskar värdfamiljer vecka 28.  
                                                                                                                                         
Lions Quest erbjuder ett komplett, genomarbetat och förebyggande värdegrundsprogram 
för skolor och idrottsföreningar.                                                                                
Kontakta Brittmarie bm.lindquist@gmail.com för mer information. 

  
På Distriktsmöte 1 i Hässleholm den 12 oktober, beslutades att återgå till tidigare 
zonindelning system, samt ett förslag att förstora zonerna (två blir en). 
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 Projektkatalogen i Excel format finns nu på hemsidan 
Logga in enligt följande, 101s-bengt-För medlemmar-Läsdokument-D2019-2020-
projektkatalogen-gemensambet 2019–2020 
 

10. Bidragsansökningar: Mötet beslöt att som tidigare gällt, att zonen inte behandlar och 
bidrager med medel till privata ansökningar.                                                       
Zonaktivitet. Delar av zonens klubbar har genomfört aktivitet med Helsingborgs 
Marathon.                                                                                                                
Hälsningar från Lotta Stoltz, och bildvisning från projekt Kolandoto.        
Rekommendation också från mötet till klubbarna att stödja LC Råå;s Hosanna projekt. 

 
11. Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar:  
 

LC Helsingborg Sofiero: 19 st. medlemmar, 11 kvinnor. Utställning av alster från konstnärer i 
närområdet på Idrottsmuseet för budgivning. Julmarknad i november på ”Spritan” i Ödåkra. 
Julgransförsäljning i december på Kulla Gunnarstorp. Knutsfest i januari i Allerum.  

LC Höganäs: Har 29 medlemmar varav 10 kvinnor. Vi har ca 5 volontärer.                             
Ca. 80 % närvaro på våra medlemsmöten.                                                                            
Aktiviteter. Vi har vår stora loppisaktivitet, där vi på tisdagar tar emot, packar upp, kör och 
hämtar. Öppen torsdag och lördag under tre respektive fyra timmar.                                           
Vi kan dela ut ganska mycket pengar dels till ansökningar men även till två ungdomsstipendier. 
Ett för lovande idrottare och ett för lovande inom kultur. Senast var det till en kille som kommit 
som flykting från Afghanistan, och som är en skicklig skulptör och har gjutit ett flertal alster i 
brons.                                                                                                                                            
Vi har i höst instiftat en kulturhusfond tillsammans med Eric Ruuths Kulturhus för att stödja 
mindre bemedlade ungdomar, så de kan deltaga i kulturhusets kurser.                                                    
Vi har filmvisning två gånger per år på biografen för boende på LSS boende. På våren har vi 
Mini Jumbo Run som är mycket uppskattat av deltagarna, som är personer med funktions 
variation, som får åka i MC-sidovagn eller stor gammal amerikanare.                                                            
Vi har även bekostat en skolmodul för De Glömda Barnen.                                                     
Den 6 juni delar vi ut pris till Årets Höganäsare. 

LC Råå: Under fiskalåret 2018 – 2019 Hade LC Råå 25 medlemmar, ingen ny togs in, ingen 
lämnade. Vid det nya fiskalårets början 1/7 fick klubben 9 nya medlemmar och är nu uppe i 34 
stycken. Åtta av de nya är kvinnor, varav 7 är nyrekryterade och en är transfererad från LC Ci-
tadella i Landskrona. Det är det första året sedan LC Råå bildades för 59 år sedan som klubben 
har kvinnliga medlemmar.                                                                                                         
Aktiviteter, Planerade aktiviteter under innevarande fiskal år är 4 till antalet. Söndagen före 1.a 
Advent har vi 4 stånd på Julmarknaden på Råå, under maj månad 2020 har vi ett Ankrace, i 
samma månad inleds sommarhalvårets Bakluckeloppis gemensamt med Råå Gymnastikföre-
ning, och slutligen i månadsskiftet juni-juli arrangerar vi det traditionella Sillabordet.  
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LC Vallåkra Rydebäck:  Har 23 medlemmar, men väljer förhoppningsvis in en ny medlem 
inom kort.                                                                                                                                   
Aktiviteter. Julgransförsäljning i december och kyrkokonsert i januari. 

LC Helsingborg Kärnan: Ingen rapport. 

 
12. V-Zon ordförande: Zonen står utan V-ZO för verksamhetsåret 2020 - 2021.   

Klubbarna fick uppdrag att söka i sina klubbar efter lämplig person för nästa års Zon 
ordförande.                                                                                                                      
För frågor om uppdraget kontakta gärna ZO Lars-Åke Truedsson eller GMT Bert 
Engström. 

 

13. Övrigt: Nomineringsblankett för tjänstemän till Multipeldistriktet, är utskickad och ska 
vara Riksvalnämnden tillhanda senast 31 december. 

 Nomineringsblankett för nominering till tjänstemän i distrikt 101S, kommer inom kort 
på hemsidan. Frågor om detta till Bert Engström. 

  

14. Mötet avslutades: ZO Lars-Åke tackade deltagarna, önskade alla en trevlig helg och 
 avslutade därefter mötet.  
 
 
 
 Vid protokollet:      Justerat:  
 Bert Engström, LC Vallåkra Rydebäck.   Åse Engström, LC Helsingborg Sofiero 
 070-382 26 30      
 bert.engstrom@outlook.com 

  Bert Engström Åse Engström  

 
 .   
 
 
 
 
 


