Distrikt 101SV
Protokoll från zonmöte nr 2, zon 2 i Klippan 2017-02-16
Närvarande:
DG: Leif Eskelid
Båstad: Maria Lagerstedt, Ingvar Andréasson
Klippan: Ronny Andersson, Tommy Dahlman, Åke Lindholm, Bengt Nilsson, Bengt Persson,
Christer Pettersson, Börje Svahn, Hans Åström
Munka Ljungby: Lennart Drangnér, Freddy Jönsson
Perstorp: Rolf Bexell, Hans-Åke Birgersson, Gösta Lindberg, Hans Gustafsson, Fred Thuresson
Åstorp: Bo Angelhag, Christer Holst, Paul Månsson, Boo Nilsson
Ängelholm: Gert-Ove Johansson, Torsten Olsson, Ingela Schlyter Östlund
Örkelljunga: Helena Gunnarsson, Bengt Gunnarsson, Tyrone Stebner

§ 1 Zonordförande Maria Lagerstedt, hälsade vår DG Leif Eskelid och alla deltagare välkomna
och uttryckte sin stora glädje över att zonens samtliga klubbar var representerade.
ZO förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 2 Val av mötessekreterare
Freddy Jönsson, Lc Munka Ljungby valdes.
§ 3 Val av protokolljusterare
Ronny Andersson och Bengt Persson, båda Lc Klippan
§ 4 Kallelsen till zonmötet godkändes.
§ 5 Dagordningen godkändes.
§ 6 Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 7 Rapporter från klubbarna
• LC Åstorp: Pantrör, påskris, konsert i Björnekulla kyrka är exempel på aktiviteter. 50% av
intäkterna används lokalt tex servicehem, musik- idrott- och ledarstipendier, och hjälp till
LSS-verksamheten.
• LC Munka Ljungby: Pantamera, pantrör på Ica Hjärnarp och pantautamat ICA Munka är en
stor aktivitet. Andra aktiviteter är olika aktiviteter på servicehem, julmarknad, påskris,
julgransinsamling, ungdomsläger tillsammans med LC Ängelholm, teckningstävlan, bidrag
till ”Gemensam Jul”, vardagshjältar, bidrag till behövande familjer/barn bl a genom bidrag
till skolsköterskorna i kommunen och Disco för funktionshindrade ungdomar.
• LC Örkelljunga: Bland aktiviteter är ankrace den största inkomstkällan. Andra aktiviteter är
julmarknad, pantrör, påskris, teckningstävlan och mintförsäljning. Ger bidrag till särskolan i
Hässleholm och Tegelbruksskolan i Klippan. Har få medlemmar.

•
•
•

•

LC Klippan: Aktiviteter bl.a. björkris, festival, julmarknad, insamling julgranar samt
handicapbowling. 50% går lokalt resten nationellt och internationellt.
LC Perstorp: Aktiviteter bl a björkris, tulpanförsäljning, julmarknad, julaftonsfirande.
Minskat medlemsantal. Efterlyste tips för att få in invandrare i klubben.
LC Båstad: Fortsätter med bl a skördefest, äpplets och pärans dag, påskris, pantkvitto. Helst
lokala aktiviteter såsom äldreboende asylboende Hemmeslöv tecknings- och uppsatstävlan.
Har ett filmprojekt för Båstad och Bjärebygden, 4:e filmen. Finns på bl a äldreboenden i
kommunen och är till försäljingen.
LC Ängelholm: Glasögoninsamling de 8 oktober. Deltog i Ageras aktivitet på Valhalls
flyktingförläggning i somras vilket var positivt. Informerade att Bo Sigeback kommer den
15 november till församlingshemmet Åvalla i Ängelholm, kl18.00 för att informera om
Lions sy-skola i Nepal. 27 st medlemmar varav 4 kvinnor.

§ 8 Rapport från DR 3, DG informera
Det saknas fortfarande svar från klubbkassörer på utskickad enkät. Ingen koll utan redovisning hur
mycket klubbarna samlar in. Detta p g a Radiohjälpen fryst anslag då projekt ej redovisat
GABI bidrar med 50% av insamlade medel i mässlingsprojektetMotion om distriktsindelning. På RM fattas beslut om utredning skall fortsättas.
Nepal startades för 10 år sedan. Mer pengar behövs för reparationer och att allmänna kostnader har
ökat.
Påpekades att många nya medlemmar intagits men vi måste behålla gamla medlemmar.
Tidningen ”The Lion” kommer att försvinna i pappersform inom 1 år
Tryckte på att klubbarna måste rapportera på MyLCI när det gäller medlemsrapporter, mailadresser
och olika gjorda aktiviteter. Många utskick kommer tillbaka p g a felaktiga mailadresser.
Den nya hemsidan bör vara klar till DM i april.
Uppmanade klubbarna att meddela vem som är kontaktperson i klubben för LCIF, LQ, PR/Info och
IT
Ansökan om 5 000 $ har beviljats i USA för att användas för medlemsutveckling. Kan sökas för
bl a marknadsföring. 75 % bidrar distriktet med och resterande klubben.
§ 8 Ekonomi
ZO rapportera att saldot på zonkassan är 1 008,50 men hon har inte tillgång till kontot. Mötet
beslutade att kontakt tas med förra ZO som tar ut och avslutar kontot. Vi har i fortsättningen en
kontantkassa för zonmedel.
§ 9 Gemensam broschyr
Endast Lc Munka Ljungby och Lc Ängelholm beställde den gemensamma broschyren och båda
klubbarna var nöjda med resultatet. Därmed är frågan nerlagd.
§ 10 Lions 100 år
Enl RM 2016 skall varje klubb betala 5 000 för 2016 och 5 000 för 2017 till jubileumsinsamlingen
som skickas till 101SV Bg 628-0986. Finns möjlighet att få bidrag till aktiviteter till förmån för
barn och unga i Sverige tex ungdomsläger.
Ev aktiviteter för alla klubbar den 6 maj.
§ 11 ZO och VZO 2017/2018
Omval till ZO Maria Lagerstedt, Lc Båstad och ny VZO Clas Johansson, Lc Ängelholm
§ 12 Övriga frågor
Diskussion om hur vi handhar mynt då bankerna inte tar emot dessa. Ev tar ICA emot om man har
konto på ICA-banken.

Dk informerad att saldot på LCIF för att användas till MJF är:
Lc Båstad 1 697,29 $, Lc Klippan 4 480,68, Lc Munka Ljungby 1 305,23, Lc Perstorp 135,65, Lc
Åstorp 396,31, Lc Ängelholm 4 984,42 samt Lc Örkelljunga 0
Dk meddelade och gratulerade Lc Örkelljunga till vinst till RM på andelslotteriet.
§ 14 Nästa möte
ZO-möte nr 3 i Ängelholm torsdagen den 27 april.
§ 16 ZO Maria Lagerstedt tackade DG och deltagarna och avslutade mötet.

.........................................................
Freddy Jönsson, Lc Munka Ljungby
Mötessekreterare

...........................................................
Maria Lagerstedt, Lc Båstad
Zonordförande

Justeras:

Justeras:

......................................................
Ronny Andersson, Lc Klippan

..........................................................
Bengt Persson, Lc Klippan

