
PROTOKOLL

Zonmöte nr 3 fiir Distrikt 101GD zoD l-2 i Bergsjö detr 20 mars 2019.

Kvällen inleddes med soppa och ostsmörgås som tillagats av medlemmar i LC Bergsjö,

1, Zonordfiirande Åke Stenqvist öppnade mötet och hiilsade alla vailkomna.

2. Till sekreterare för mötet valdes Alise Degel§tröm LC Bergsjö.
Till justerare valdes Joha-Martin Forsman och Karl Blid båda LC Bergsjö.

3. Dagordniogen godkiindes utan tillägg.

4. Förcgående mötesprotokoll godkiindes och lades till handlingarna.

5. N:irvaroupprop, deltagare per klubb.
LC AIfta 0
LC Bergsjö 8

LC Fäila 3

LC Hudiksvall 5

LC Jiirvsö 2
LC Ljusdal 2
Nåirvarolista skickas som bilaga.

6. Rapporter frfui klubbarna:
LC Berqsiö: Gåbingo vår och höst. Nästa stora evert zt Bergsjödagen med lotteri och
korvlörsäljning. Till hösten blir det huggning och utsäthing av plogpinnar. F.n. 23

medlemmar.

LC Faidla: Bakar och säljer "glöhoppef'. Förbercdelser inför sommaren på gang.
Klubben deltog med hjälp och stöd vid de stora skogsbriindema somnaren 20 1 8.
I6 medlemmar-

LC Hudiksvall: Förberedelser på gang inftir påskaktivitet, anl<racet, konstrurdan och
familjedagen. Stor loppis nere vid hamnen. 26 medlemmar.

LC Järvsö: "Flottmce" dih intiil'1ema gar till drogfri skolavslutning 1tr g:oma.

Ijuli deltar man i "Moläta". 14 medlemmar och ell ny på gåqg.

LC Liusdal: Planering infiir sommarens "Bamens Dag", Etableiat samarbete med
musikskolan och musikgruppen Takt & Ton. Lokalbyte.
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1. Rapport från Distrilrrsddsmötet detl 16 februari i Hudiksvall:
l Reducerad medlemsavgift ör nya medlerunar pågår tom 31 maj 2019.
2. Klubbama har nu möjlighet att utse ert registeransvarig som tlrrutom prcsideut ocl'r

seketerare år tillgång lill MyLCl.
3. Om någon klubb har ungdornar som år intresserade av Lions ungdomsläger och inte her

ekonomisk möjlighet att skicka iväg någon så borde klubbarna i zoner kulula samverka och
hjälpas åt med kostoadema.

4. På dishildsmötet i Ludvika den I3-14 april kolnmer distriktets stipeildiurn liir
frmktionstredsatta att delas ut. Tre nomineringar iDkom valav en fttusent och dåirlit fiill bort,
De två återstående kommer att tilldelas varsitt stipendiun ä 5 000 krcnor,

Stig Lindqvist LC Bergsjö berättade hul distriktsindelningama har sett ut getom
fue&1948 startade Liotrs upp i Sverige och då var hela landet ett distrikt. 1952 delades det
in i tyå distrikt, Södra och Nofa. Det norra dishiket sträckte sig då tån Stoclltolm och
uppåt i landet. Efter det har det delats allteftersom nya klubbar har bitdats. 1982 var
antalet 12 och var så i 20 år frarn till 2002. 2018 fanns 10 distdkt som nu har delats till 5.
Dåruv slås GD och B sammaa.
Ett fullviirdigt distrik maste ha minst 1 250 medlemmar för att å röstätt. I GD finm 5
zoner och i B 7. Dtu blir det ingetr ö iodring. Detta ger 12 Zo i distrikt$ådet,
Dist ktsrådet bestfu av 19 beslutande medlemmar och l1 adjungerande, Det är viktigt
med mnmöten då allt fiirre kommer på distriktsmötena. Distittet bestar av 5 1 klubbar.
Hedemom ih äldst, de bildades 1950. Hudiksyall tillkom 1952 och Bergsjö foiler 50 år i
å.

9. Dag Hedin LC Bergsjö informelade om att LCFF inte kan verka i sitr [uvararde tappning
efter den nya distriktsindeiniagen. Bästa lösningen blev då att starä er ny
ins&mlingsstiftelse. Den nya fonden benämns LCFM (Lions Cancerforskningsfond
Mellansverige Uppsala-Örebro) och en ändamålspalagaf inkluderar ftrrutom Uppsala
även Orebro som fullvitdiga mottagare.
Fonds§relsen ska vara tillsatt ltre den 31 juni 2019. Den gamla fonden liras kvar
parallellt men fasas uJ så småEringom. Dag I-ledin blL ordffirande i den nya fonden och
sätet blir i Bergsjö,

10. Birgitta Mlrgreo valdes till Zo ftir verksamhetsåxet 2019*2020.
Tilt vice Zo fanns ingen kandidat. För att lösa den &ågan fir presidentema i de olika
klubbama i uppdrag att undersöka bland medlemmama om det firms någor intresserad.
Redovisning av.esultatet ska faimras till Zo Åt(e Stenqvist senast den 15 maj 2019.
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11. Då det ints blev någon utbifthing i Ljusdal den 16 mals finDs det möjlighet att anmå14 sig
till aågon av de andra utbildningstillåtlena"

LC Fiirila fralrftr sitt tack ftr uppvaktningen i samband mcd sitt 60-årsjubileum.

Dag Hedin, informerade om att LC Bergsjö komrsr att fira sitt so-årsjubileum lördager
den 5 oktober 2019.

12. Zonordftirande Åke Stenqvist tackar alla som tagit sig till Bergsjö derma kväll och
avslutai zonmöte nr 3 för zan 1-2.
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Närvarolista Zonmöte 3 i Bergsjö ons. den 20 mars 2019
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