
 

 

101 s Zon 16 

Protokoll Zon möte 2020-01-18 
 

 Tid 10.00 (frukost 09.00) 

 Plats: Scandic Nord, Helsingborg. 

 

1. Mötet öppnas: ZO Lars-Åke Truedsson öppnade mötet, hälsade mötesdeltagare, 

Distriktsguvernören Bengt Persson samt RVNs ordförande Kent Benediktsson 

välkomna och tände tre ljus för att Träffas - Trivas - Tjäna. 

 

2. Val av sekreterare: Bert Engström, LC Vallåkra Rydebäck valdes till sekreterare. 

 

3. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll: 
 Åse Engström, LC Helsingborg Sofiero valdes till att justera protokollet. 

 

4. Kallelse och dagordning godkändes. 

 

5. DG Bengt Person tog upp delar från senaste ”Nyhetsbrevet” såsom medlems 

situationen i distriktet. 

 Tyvärr tappar vi fortfarande medlemmar och är för tillfället 2.595. 

 Utnyttja era aktiviteter med att informera om Lions och vårt arbete. Lämna ut 

flyers med ert klubbnamn och kontaktperson. Genomför Lionskunskap på era 

möten, såsom Lions historia, LCI, LCIF och våra hjälpprojekt, så ni kan bemöta 

alla frågor ni får.  

 

 Distriktsavgiften kommer att kvarstå på 100 SEK, (lägst ibland Sveriges övriga 

distrikt). 

 Samtidigt som vi minskar organisationen med zoner och distrikt, sjunker 

medlemsantalet, och därmed distriktets intäkter. 

 

 På distriktsmötet i Hässleholm togs ett beslut om återgång till tidigare gällande 

zonindelning. Efter detta har ytterligare ett nytt förslag utformats (8 zoner) som 

DG kommer att presentera för beslut den 25 april på DM 2 i Alvesta. 

   

Dags för nominering av kandidater till distriktet. ska vara insänds senast 31 

januari. Viktigt att alla klubbar sänder in. 

Förslag skickas ut till samtliga sekreterare i zonen av Bert inom kort. 

 

Distriktets ungdomsläger söker fler värdfamiljer för ungdomarna som anländer 

till Sverige vecka 28 (4–11 juli). 

DG Bengt tackade för att han blivit inbjuden till vårt zonmöte och önskade alla 

klubbar ett fint och givande Lions år. 
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6. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

7.  Fastställande av närvarolista:  
LC Helsingborg Sofiero: Åse Engström, Tom Lindeberg, Lars-Åke Truedsson. 

 LC Höganäs: Leif Sjöholm, Inger Sjöholm. 

 LC Råå: Bibbi Henriksson, Leif Frilund. 

 LC Vallåkra Rydebäck: GMT Bert Engström. 

 LC Hbg Kärnan: Ann-Marie Johansson, Stefan Andersson, Tommy Ebersjö 

 LC Alvesta: DG Bengt Persson. 

 LC Reng Höllviken: RVNs ordförande Kent Benediktsson 

 

8. Zonaktivitet: Zonens projekt, Synvård i Kolandoto. 

Jul och Nyårshälsning från Lotta Stoltz (bifogas), samt ny ansökan om medel för 

projektet. Beslutades att be Lotta återkomma med förslag på bidrag och att zonen 

(via klubb) söker från LCIF (Sight First). 

 

9. ZO informerade och presenterade hur klubbarna registrerar aktiviteter i MyLion. 

 Powerpointpresentationen bifogas protokollet. Finns även på hemsidan för 101S 

samt som pdf-fil på hemsidan för MD101 under för medlemmar. 

 

10. Nominering av kandidater till distriktet ska vara insänd senast 31 januari. 

 Viktigt att alla klubbar sänder in. 

 Förslag skickas ut till samtliga sekreterare i zonen av Bert inom kort. 

 

11. Rapport från DR 2: Se DG Bengts presentation punkt 5. Protokollet finns på 

 hemsidan för 101S. 

 

12. Rapport från klubbarna om aktiviteter och medlemmar: 

 

LC Helsingborg Sofiero: 

Har 19 st. medlemmar (11 kvinnor). På februarimötet väljs ytterligare 2 st. 

medlemmar in. 

Aktiviteter: 

Förra helgen hade vi vår knutsfest i Fleninge församlingshem, med dans kring 

gran, fika, fiskdamm och en tomte, som kom med godispåse till alla barn. 

-På Valborgsmässoafton sjunger vi in våren i Ödåkra och säljer kaffe, saft och 

hembakade bullar. 

-I maj är vi aktiva i Vårruset och Springtime. 

-Slottsvärdar på Sofiero slott är vi varannan helg hela sommaren 

-I slutet av augusti är vi funktionärer vid Den Stora Trädgårdsfesten. 

-Därefter kommer HBG Marathon, som behöver vår hjälp. 

-Vi har tankar, att med vår fiskdamm, vara med på julmarknaden på Spritan i  

https://lions101s.se/login/
http://lions.se/medlemmar/index.htm
https://lions101s.se/login/
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Ödåkra slutet av november och granförsäljning på Kulla Gunnarstorp i december. 

 

LC Höganäs: 

Har 30 medlemmar varav 11 kvinnor. 

Aktiviteter: 

- Loppisverksamhet på Höganäs outletområde, öppettider torsdagar kl.13-16, 

lördagar kl.10-14. Om någon Lionsklubb och en större grupp vill göra ett 

studiebesök utanför våra öppettider går det bra att kontakta t.ex. sekreteraren så 

ordnar vi en visning och berättar om vår verksamhet. Kontakta; info@inservio.se 

-Vi har varit aktiva på PR/Info sidan. Att vi skänkte 50 tkr. Till Höganäs 

Gymnastikförening som drabbats av vattenskada fick berättigad publicitet, bl.a. 

¾-dels helsida i HD med bra foto. 

-Annonser med presentation av klubbens verksamhet och inbjudan till att bli 

loppis-volontärer har fått bra gensvar. Vi har nu 7 volontärer, samtliga kvinnor. 

Kanske kan vi bland dessa hitta någon lämplig blivande medlem. 

Inför sommaren planeras en ”värderingsaktivitet” typ antik-rundan med inbjudan 

till allmänheten. 

-På julskyltningen i Höganäs fanns vi med ”Lionstomte” som delade ut godis, 

(sponsrat av ICA). För denna uppskattade aktivitet fick vi 5.000: - av kommunen.  

-I maj är vi medarrangör för Höganäs JumboRun, en aktivitet där alla människor 

med funktions-förändring bjuds på åkning i sidovagn. 

-Nyligen skänkte vi 10.000: - till Värmestugan i Helsingborg för inköp av ny spis. 

 

LC Råå: 34 st. (8 kvinnor). Eventuellt någon ny medlem inkommande under 

fiskalåret. 

Aktiviteter:  
-Ankrace i maj månad (kan återkomma med exakt datum). 

-Baklucke loppis inleds i samarbete med Råå GF, som pågår fram till oktober 

(Varannan söndag/förening). 

-Sillabord (eventuellt sista lördagen i juni eller första lördagen i juli) 

-Julmarknad (söndagen före första advent). 

 

LC Vallåkra Rydebäck: Har 24 medlemmar. 

Aktiviteter.  

-Klubbens årligt återkommande julgransförsäljning i Rydebäck 

i december avslutad. Regn och rusk varje dag. gav ett netto på 26.000 SEK.  

 -Kyrkokonsert med Magnus Johansson, Debbie Louise och Marcus Ubeda  

den 9 februari 2020 i Fjärestad Kyrka. 

- Ankrace söndag 2020-05-03. 

Utgående aktiviteter. 

- Projektkatalogen. 

- De gamlas dag i Bårslövs församlingshem. 

mailto:info@inservio.se
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- Lucia för boende på Borgvalla, med skolkör från Vallåkra under ledning av 

Karin Jönsson. 

 

Utmärkelser: 

Vid klubbens senaste månadsmöte utdelades Chevron Award till medlemmar med 

10 och 15 års medlemskap. 

 

LC Helsingborg Kärnan: 

Aktiviteter: 

Klubbens stora ingående aktivitet är arrangerande av Fredriksdalsdagen, med sill  

o potatis samt Fredriksdals teaterns årliga föreställning av och med Eva Rydberg. 

 

13. V-Zon ordförande: Zonen står utan VZO för verksamhetsåret 2020 - 2021.  

 Vi står inför ännu en förändring i organisationen med byte till 8 zoner. 

 Förslag att avvakta beslut om detta, och därefter söka VZO bland de klubbar som 

då ingår i vår zon. 

 

14. Övrigt: Distriktets ungdomsläger söker värdfamiljer för ungdomar i juli 2020. 

Kontakta Bert Engström bert.engstrom@outlook.com 

 Stefan Andersson Hbg Kärnan, rapporterar att klubben skänkt 10.000 SEK till 

palliativa vården på Kungshults Vårdboende. Kungshult ansökte också om hjälp 

till en sommarfest för patienterna. Närvarande klubbar beslöt enhälligt att i 

hemklubben äska 2.000: -/per. klubb till detta arrangemang. 

 Kontakta ZO Lars-Åke för betalning. 

 Tommy Ebersjö Hbg Kärnan, påminde om att vinnarna av Lions teckningstävling 

från Allerums skola, ska uppvaktas av distriktet. 

 Ordförande för RVN, Kent Benediktsson, LC Reng Höllviken belönade Lion Åse 

Engström med en Melvin Jones för, sina insatser som nybliven medlem, att hon 

tog på sig uppdraget att i egenskap av distriktets YEC arrangera ungdomslägret 

för 2017. Samtidigt belönades GMT Bert Engström med en Progressiv Melvin 

Jones, även för sina insatser inom vårt distrikt. 

 

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 Hbg. Sofiero 

 Bert Engström Åse Engström  

 

Zon Ordförande 

Lars-Åke Truedsson, LC Hbg. Sofiero 

Lars-Åke Truedsson 

mailto:bert.engstrom@outlook.com


Nyårshälsning från Lotta Stoltz. 
 

---------- Forwarded message --------- 

Från: Liselotte Stoltz <liselottestoltz63@gmail.com> 

Date: lör 28 dec. 2019 kl 17:05 

Subject: Gott Nytt År 

To: Tommy Ebersjö <guntomhbg@gmail.com> 

 

Hej Tommy! 

Jag har skrivit ihop en liten nyårshälsning med en lite summering över året som gått och lite om 

vad som väntar det kommande året. Jag vore glad om du har möjlighet att skicka ut den till 

klubbarna i Zonen! Tacksam om du kan bekräfta att du fått mitt mail :) 

Kramar till er! 

Hälsningar Lotta Stoltz 

 

Hej på er, 

 

Hoppas ni haft en skön och vilsam jul med nära och kära. 

Jag vill tacka er alla för det stöd jag och mina kollegor inom Involvaid har fått under det gångna 

året! Det har varit enormt betydelsefullt för de projekt vi driver tillsammans med personalen på 

sjukhuset i Kolandoto. 

 

Under året som gått har det drivits massor av projekt på sjukhuset och många kommer att fortgå 

även under nästa år! 

Med ert stöd har vi hjälpt två av personalen på Ögonavdelningen så att dessa nu har fått en 

fortbildning inom ögonsjukvård. De kommer att vara till stor nytta för patienterna i 

Shinyangaregionen som söker vård på sjukhuset. 

 

Mitt projekt att införskaffa utrustning som kan användas vid Outreacharbete som vi påbörjade 

2018 har också fortskridit under året och den återstående medicinska utrustningen i form av en 

handhållen lufttonometer och ett handhållet mikroskop har införskaffats även dessa med stöd i 

från er! Dessa kommer att bidra till att det blir lättare att diagnostisera sjukdomar vid arbetet 

utanför sjukhuset och att följa upp sjukdomstillstånd på ett patientsäkert och kvalitativt bättre 

sätt! Jag planerar att resa till Kolandota i Mars 2020 för att lära personalen handha de nya 

apparaterna. 

 

Jag fortsätter mina projekt inom Ögonsjukvården och de mål vi har för nästa år är att samla in 

pengar för att kunna fortsätta stötta barnen i området som har grå starr. Grå starr är en grumling 

av ögats lins som leder till att man så småningom blir blind. Det gör att de barn som drabbas inte 

får samma förutsättning att klara sitt dagliga liv och att klara av sitt skolarbete vilket i sin tur 

leder till en sämre levnadssituation. Grå starr är en sjukdom som man kan födas med eller som 

normalt drabbar äldre personer. Barnen i Kolandoto drabbas i hög utsträckning av grå starr p g a 

att de på olika sätt skadar sina ögon när de leker eller när de hjälper familjen att vakta djuren. En 

pisksnärt kan skada ögat så att det utvecklar gråstarr. Barnen har inte leksaker som är lämpliga 

utan de leker med vad de hittar och ofta leder detta till skador på ögonen. 

En grå starroperation är en enkel standard operation som tar 20 minuter. Den sjuka linsen tas bort 

och en ny lins i plast opereras in i ögat så att synen återställs. Tyvärr är det många av barnen som 

lever under mycket fattiga förhållande och familjerna har inte råd att betala för operationen. 

Under de senaste åren har Involvaid stöttat 25 barn/år genom att betala för deras operationer och 

på så sätt ge dem en chans till ett bättre liv. 

Även under 2020 vill vi försöka hjälpa 25 barn. En operation kostar i dagsläget 1600 kronor 

mailto:liselottestoltz63@gmail.com
mailto:guntomhbg@gmail.com


 

När det gäller arbetet med att införskaffa viktig medicinsk utrustning till Ögonmottagningen 

kommer jag att under 2020 inrikta mej på patientsäkerheten vid ögonoperationer enligt dr 

Katanis önskemål. 

För att minska risken för infektioner i samband med ögonoperationer önskar man få hjälp att 

införskaffa en steriliseringsapparat. Idag kokas instrumenten och det är svårt att med säkerhet 

garantera renligheten av de instrument som används vid operationerna. En infektion kan leda till 

att synen förloras och genom att öka renligheten vid operationen minskar man riskerna betydligt. 

 

I samband med operationerna inträffar ibland komplikationer som man i dagsläget inte har 

möjlighet att åtgärda eftersom den nödvändiga utrustningen saknas. En Vitrector är en sådan 

apparat som används för att ta bort de rester som kvarstår efter att glaskroppen - gelemassan i 

ögat har spruckit. Om man har en Vitrector kan man städa upp i ögat och sätta in en ny lins vid 

samma operationstillfälle med gott resultat. Idag måste man avsluta operationen och patienten får 

komma tillbaka vid ett annat tillfälle för att ånyo bli opererad för att eventuellt kunna få en ny 

lins inopererad. detta betyder nya risker för patienten och dennes syn. Många patienter har inte 

heller råd med ytterligare en operation. 

 

Som ni vet är medicinsk utrusning dyr att köpa in. Genom samarbete med olika medicinska 

företag försöker vi få så bra pris som möjligt och just nu håller jag på att förhandla detta. 

Jag hoppas att ni även under det kommande året kan tänka er att stödja våra projekt så att vi kan 

fortsätta att stödja patienterna på sjukhuset i Kolandoto och hjälpa dem till en bättre och säkrare 

vård. 

Vill ni läsa mer om våra projekt så besök vår hemsida www.involvaid.com 

 

Jag vill önska er alla ett riktigt Gott Nytt År 2020! Och än en gång TACK för ert stöd. 

 

Nyårskramar till er alla! 

Hälsningar 

Lotta Stoltz 

 

http://www.involvaid.com/


Sammanfattning bidragsansökan till Synvård i Kolandoto, Tanzania. 

 

Söker hjälp för att kunna utföra 25 grå starr operationer. Kostnad 1600 kr/operation. Söker även 

via Involvaid. 

 

Barnen i Kolandoto drabbas i hög utsträckning av grå starr p.g.a. att de på olika sätt skadar sina 

ögon när de leker eller när de hjälper familjen att vakta djuren. 

 

Lotta kommer att inrikta sig på patientsäkerheten vid ögonoperationer enligt dr Katanis 

önskemål. Därför önskar man få hjälp att införskaffa en steriliseringsapparat, för att minska 

risken för infektioner vid kommande ögonoperationer. Dock ingen uppgift vad denna utrustning 

kostar. 

 

Vidare beskrivs behovet av en s.k. Vitrector, en apparat som kan städa upp i ögat om 

glaskroppen har spruckit. Det innebär också att man vid samma tillfälle kan operera in en ny lins. 

Endast en operation behövs därför. 

 

Medicinsk utrustning är dyr, men genom samarbete och förhandlingar med medicinska företag 

försöker Lotta just nu att få så bra pris som möjligt! 

 

Synvård i Kolandoto är vår zonaktivitet och jag önskar att vi fortsätter med denna aktivitet. 

 

Lars-Åke Truedsson 

ZO, zon 16 101S. 

http://www.involvaid.com/

