Protokoll från Zonmöte nr

I den 11/9 2018 i GD-distriktetZon l-2.

Plats: Ljusdals Folkpark, Ljusdal.

l. Mötet valde till ny zo Åke Stenqvist LC Bergsjö

och vzo Birgitta Myrgren

LC Bergsjö.

Zo Äke Stenqvist, LC Bergsjö fiirklarar mötet fiir öppnat.
-r-

sekreterare for mötet valdes Anders Brink, LC Ljusdal. Till justerare
valdes Curt-Olov Wennberg, LC Ljusdal och Ove Lindström LC Ljusdal.

Till

4. Under övriga frågor tillkommer information från DG

och GMT.

5. Dagordningen fastställdes.

6. Närvaro:

Fåirila 5, Ljusdal 6, Bergsjö 5, Järvsö 3 och Hudiksvall 6 och
Alfta2 st. Totalt 27 Lions från zon 1-2 samt DG Allan Björklund LC Mora
och GMT Johan Skoog LC Avesta. Deltagare enl. närvarolistan.

7. Rapport från klubbarna:
LC Ljusdal: har haft Barnens Dag med rekordmånga besökaxe och stark
ftirankring hos många sponsorer. Kommande iir Lucia.
LC Järvsö: har haft Moläta med lokalt mat. Kommande är Flotten och
Lucia.
LC Hudiksvall: har haft en Familjedag lor bamen med mycket gratis ftir
bamen. Kommande iir Skyltsöndag och Lucia.
LC Färila: har deltagit i Fåirila veckan vid invigningen med florsäljning av
Glödhoppor. Haft Forbondetåget forsäljning av Glödhoppor och
Forbondekorv. Har hjälpt till vid branden med att samla in mat och
ftimödenheter till brandbekämpama. Kommande är Lucia. En ny medlem
som kommer att hj åilpa till med tilltåinkta medlemmar via media.
LC Bergsjö: har haft Gåbingo och samlat in pengar till LCFF. En
Hjiirtstartare har skåinkts. Kommande är Bergsjödagen och Lucia.
LC Alfta: har haft en Ungdomsdag ftir funktionshindrade, deltagit vid

Midsommarfirande och en Surströmmingsskiva med dans.23 medlemmar
nu. Kommande iir Lucia.

8. Angående Brandkatastrofen, vad kan Lions hjälpa vid katastrofer?
Vi har ett inköpt Lions tält i zonen vilket skulle kunna användas. Lion Dag
Hedin påminde om att zo skall veta vilken klubb som har detta tiilt. Även
anmäla till zo om klubben har eget tält m.m. att anv:inda.

9. Verksamhetsplan lor

zon l-2. Zo undrade om zonen skall ha en egen och
loreslog att ta Distriktets verksamhetsplan. Mötet godtog detta.

lO.Medlemsrekrytering. Förslag är att "fråga en" och att skicka ut brev.
Diskutera detta i klubbama. Zo delade ut "Handbok ltir rekrytering".
l l.Utbildning centralt (Distriktet)? "Nya" och gamla medlemmar kan skickas
ftir utbildning. LC Bergsjö har utbildning for funktionåirer men också andra
medlemmar. Att anordna utbildningar via distriktet finns ett intresse hos
klubbama.
12. Samverkan i zonen. Som samverkan kan vara t.ex. utbildning, aktiviteter
och samverkansträffar. Att zonen skall samverka finns i tidigare protokoll
där en grupp bildades och en enkät skulle skickas ut. Fråga uppkom om
detta skall vila tillsvidare och mötet beviljade detta.

Allan Björklund och GMT Johan Skoog informerade mötet om läget i
distriktet. Bl.a. om medlemsutvecklingen med +l ny medlem i varje zon
och andra projekt.

13. DG

14. Nästa zonmöte sker den 14 nov
15 .

i Hudiksvall.

Zo tackade LC Ljusdal fiir väl genomftirt värdskap samt avslutade mötet.

Anders Brink
mötessekr.

*"&lÅ-=
Ove Lindström
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