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Protokoll distriktsmöte
2016-04-16 i Hultsfred
Lionsdistrikt 101-SM
Innan mötet fick vi ta del av underbar pianomusik av världspianisten Yelena
Allidawi tillsammans med Marcel Allidawi. Vi fick också intressant information
om Hultsfreds kommun av kommunrepresentant Bo Bergman, tillika Lions.
Information om Oskarshamnslägret av Monica Alskans som berättade att det blir
ca 20 deltagare på årets läger för funktionshindrade. Hon uppmanade oss också att
fortsätta stödja det mycket uppskattade lägret. Lion Göran Karlsson berättade hur
mycket Oskarshamns Folkhögskola betytt för hans rehabilitering efter att ha
drabbats av hjärnblödning 2011. DG påminde om hur viktigt vårt lionsarbete är,
stort som smått. Målet är att hjälpa 100 miljoner människor, vi har hittills uppnått
ca 70 miljoner. Han förklarade därefter mötet för öppnat och lämnade över till
pastor Håkan Rosén, som utförde parentation för de 16 medlemmar som avlidit
sedan förra parentationen (DM april 2015).
1.

Mötets öppnande

DG Jan Almqvist hälsade alla varmt välkomna till dagens förhandlingar.

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 45 delegater, fastställdes.

3.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes Jan Almqvist, LC Hultsfred

4.

Val av sekreterare för mötet

Föreslogs och valdes Dan Jönsson, LC Sölvesborg.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Torgny Rönnestad, LC Hultsfred samt
Monica Wetterberg Gustafsson, LC Hultsfred.

6.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 25, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

7.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 25, kunde förhandlingsordningen fastställas.

8.

Verksamheten under innevarande år
a.
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DG kommenterade sin verksamhetsrapport från 2015-07-01 t o m 2016-03-31, som
skickats till samtliga i distriktet via epost. Mycket i verksamhetsplanen är påbörjat,
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närmast är att börja arbeta med miljömålen. När det gäller medlemsutveckling ligger vi
just nu på -1, bästa distrikt i landet. Flera nya medlemmar är på väg in. Vi har betalat in
555 000 kr till LCIF, vilket gör oss till näst bästa distrikt, endast slagna av distrikt S.
Vår LEO verksamhet utvecklas med flera nya medlemmar i Växjöklubben. DG gladdes åt de
fem LEO som var representerade på dagens möte.
Beslut: Verksamhetsrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till
handlingarna.

b.

9.

DK Hans Folkesson redovisade resultat- samt balansrapport från 2015-07-01 t o m
2016-04-13. Intäkterna uppgår till 125 524 kr och kostnaderna till 65 812 kr, innebär att
vi ligger 10 000 kr bättre till i år än motsvarande tid ifjol just nu.
Hans redovisade också aktuella saldon på våra konton. Just nu har vi minusränta på vår
räntefond. Balansrapporten visade de olika kostnadsposterna som t ex ungdomsläger,
Lions Quest, narkotikahund o s v. Vi har ganska mycket pengar i distriktskassan, men
mycket är också reserverat.
Hans avslutade med att påminna om att man kan ansöka om max 20 000 kr av
ungdomspengarna för ungdomsaktiviteter på hemmaplan, dock ej till ungdomsläger.
Beslut: Resultat- samt balansrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till
handlingarna.

Val av två revisorer och två ersättare för 2016/2017

Distriktvalnämndens ordförande Paul Josefsson föreslog omval av Torbjörn Elardt, LC Nässjö
samt Kenneth Johansson, LC Nässjö till revisorer för 2016/2017.
Beslut: Mötet beslöt att välja Torbjörn Elardt samt Kenneth Johansson, båda LC Nässjö till
revisorer för verksamhetsåret 2016/2017.
Till ersättare för ovanstående revisorer föreslogs omval av Per-Inge Kindstrand, LC Eksjö samt
Lars-Åke Andersson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Per-Inge Kindstrand samt Lars-Åke Andersson, båda LC Eksjö till
revisorsersättare för verksamhetsåret 2016/2017.

10.

Lions Forskningsfond
a.

Till ordinarie ledamot i styrelsen för Lions Forskningsfond 2016 t o m 2018 föreslogs
Conny Åberg, LC Västervik.
Beslut: Mötet beslöt att välja Conny Åberg till ordinarie styrelseledamot i Lions
Forskningsfond för 2016 t o m 2018.

b.

Till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond föreslogs Jan Almqvist, LC
Hultsfred. Valet gäller ett år.
Beslut: Mötet beslöt att välja Jan Almqvist till suppleant i styrelsen för Lions
Forskningsfond för verksamhetsåret 2016/2017.

c.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Lions Forskningsfond har skickats till
samtliga medlemmar i distriktet via epost. Paul Josefsson läste upp revisorns förslag att
bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2014-07-01 t o m 2015-06-30.
Beslut: Mötet beslöt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-07-01 t o m 2015-06-30.

Paul informerade om att man ökar forskningsanslagen för att få bättre utdelning på de olika
forskningsområdena. Han uppmanar oss att utse egen forskare, vilket man kan göra om man
skänker 25 000 kr eller mer till fonden. Vidare rekommenderar han att bjuda in forskare att berätta
om sina olika projekt på ett månadsmöte, de gör gärna detta och det brukar vara mycket intressant.
Mötet ajournerades för lunch (tre rätters minsann)

11.

Presentation av kandidat till posten som DG för 2016/2017

Till DG för verksamhetsåret 2016/2017 föreslår distriktvalnämnden att välja Anders Hult,
LC Vetlanda som nominerats av 14 klubbar. Anders presenterade sig själv och sina idéer.
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12.

Val av distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Anders Hult, LC Vetlanda till distriktsguvernör i 101 SM
för 2016/2017.

13.

Presentation av kandidat till posten som 1:e VDG för 2016/2017

Till 1:e VDG för verksamhetsåret 2016/2017 föreslår distriktvalnämnden att välja Christer
Johansson, LC Västervik som nominerats av 15 klubbar. Christer presenterade sig själv.

14.

Val av 1:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Christer Johansson, LC Västervik till 1:e vice
distriktsguvernör i 101 SM för 2016/2017.

15.

Presentation av kandidat till posten som 2:e VDG för 2016/2017

Till 2:e VDG för verksamhetsåret 2016/2017 föreslår distriktvalnämnden att välja Britt-Marie
Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa som nominerats av 18 klubbar. LP Kerstin Karre, LC Vimmerby/
Linnéa presenterade Britt-Marie.

16.

Val av 2:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Britt-Marie Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa till 2:e vice
distriktsguvernör i 101 SM för 2016/2017.

17.

Redovisning av distriktrådets förslag till befattningar inom MD

Paul Josefsson redovisade distriktsrådets förslag till befattningar inom MD för kommande
verksamhetsår 2016/2017.
Beslut: Mötet godkände distriktsrådets förslag till befattningar inom Multipeldistriktet för
2016/2017.

18.

Från klubbarna avgivna motioner

Motion från LC Karlskrona och LC Karlskrona/Jarramas om att öka anslagen till Lions
Forskningsfond från 50 till 75 kr/medlem fr o m verksamhetsåret 2016/2017. I motionen uppdrog
man även åt DG att väcka frågan om motsvarande höjning i distrikt 101A samt 101SV. DG
informerade att man i dessa distrikt redan höjt till 100 kr resp 75 kr/medlem.
Distriktsrådet har behandlat motionen och föreslår att tillstyrka densamma.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna motionen att höja anslagen till Lions Forskningsfond till 75
kr/medlem fr o m verksamhetsåret 2016/2017.

19.

Fastställande av budget för 2016/2017, inklusive avgift till distriktet

DG elect Anders Hult presenterade sin budget för kommande verksamhetsår. Budgeten bygger på
ett medlemsantal av 1225 medlemmar och med oförändrad medlemsavgift på 100 kr/medlem.
Då kostnader för möten och resor ökar och även VZO numera deltar i samtliga DR-möten,
uppmanar Anders oss att samåka så mycket som möjligt, för att hålla nere kostnaderna.
Beslut: Mötet fastställde den föreslagna budgeten för 2016/2017.
Beslut: Medlemsavgiften till distriktet blir oförändrad, 100 kr/medlem.

20. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktsmöte samt
beslut om detta
Nästa distriktsmöte kommer att äga rum i september, datum ej fastställt, någonstans på småländska
höglandet. Sålunda i de norra delarna av distriktet. Kallelse med plats, datum och tid kommer.

21.

Information om riksmötet 2016

DG informerade om att man uppnått det antal deltagare på årets riksmöte som krävdes för att vi
skulle få ha färjan för oss själva, det blir alltså en ”Lionsbåt” (förutom ett antal lastbilschaufförer
som övriga resenärer). Han uppmanade oss att ta del av riksmötestrycket som finns på MD:s
hemsida, som man också kan ladda hem.
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Ett förslag att ta ut en administrationsavgift (möjlighet för hjälporganisationer att ta ut upp till
25%) är tillbakadraget från RM 2016. Ett alternativ kan vara att ändra statuterna kring Pengapåsen
att även användas nationellt. Det skulle öppna för guvernörsrådet att kunna låna pengar från påsen
för t ex reklamkampanjer, pengar som betalas tillbaka så fort medel kommer in. Kommer troligen
bli mycket diskussioner kring detta.
På GR 5 togs beslutet att delta i Världens Barn 2016-2018. Nytt avtal har tecknats med
Radiohjälpen, som bl a innebär att vi slipper förskottsbetala en administrationsavgift. Vi kommer
att erhålla 3 % av insamlade medel för Lionsprojekt.

22.

Zon 1-3 framställan om distriktets bidrag till finansiering av diabetesläger hösten 2016

ZO Jan Falk presenterade finansieringen av lägret. Klubbarna i zon 1-3 betalar 2 500 kr/klubb. För
att få en fullständig finansiering säkerställd ansöker klubbarna i zon 1-3 om 25 000 kr av de i
distriktskassan avsatta medlen för diabetesläger för att kunna genomföra årets läger. DR föreslår
mötet att bevilja 25 000 kr ur distriktskassan enligt ovan.
Beslut: Mötet beslöt att distriktet bidrar med 25 000 kr för att säkerställa genomförandet av ett
diabetesläger hösten 2016.

23.

Utdelning av Lejonkulan

IPDG Anders Eriksson har beslutat att Lejonkulan skall utdelas till LC Mönsterås för en tydlig och
bestående medlemsutveckling i klubben. Flera nya medlemmar är på väg in. Lejonkulan delades ut
till en glad och rörd president som stolt tackade för utmärkelsen inför rungande applåder.

24.

Lions 100-årsjubileum

Anders Eriksson informerade om arbetet kring 100-årsjubiléet med ett bildspel. Kommittén består
av medlemmar från samtliga distrikt. Man har tagit fram en arbetsordning och bildat en styrelse,
bestående av fem personer. Det blir två nationella insamlingsdagar, för Barn och Ungdom i
Sverige 2016 och 2017. För 2016 är insamlingsdagen 21/5 (ok med plus/minus två veckor) och
samtliga klubbar betalar 5 000 kr 2016 och 5 000 kr 2017 till jubileumsinsamlingen. Klubbarna
kan därefter ansöka av de insamlade medlen för aktiviteter på hemmaplan.
Aktiviteten 21/5 ska registreras i MyLCI, hittills har bara en klubb i distriktet gjort detta.
Broschyrer om insamlingen samt bössbanderoller har tagits fram, liksom märken och pins. Allt
finns att beställa på MD:s hemsida. Deltagande klubbar på dagens DM fick möjlighet att ta med
sig broschyrer hem.
Maud på HK i Stockholm kommer att skicka ut info till media om aktiviteten.
Jubileumsfesten kommer att äga rum på RM i Upplands Väsby 2017.

25.

Övriga ärenden

a. Världens Barn, Torgny Rönnestad, LC Hultsfred:
Torgny informerade om att samtliga 38 klubbar har redovisat sina insamlingsresultat till VB
för 2015. Totalt samlade vi in 792 271 kr i 101SM. Flera klubbar har betalat in 50 000 kr eller mer.
Till LC Tingsryd, som bidragit med 100 000 kr till VB, delade Torgny ut ett inramat diplom till
ZO för zon 1 för vidarebefordran till klubben. LC Karlskrona/Jarramas som fanns på plats,
förärades ett diplom för sin insats till VB. Till Klubbarna i Alvesta och Färjestaden kommer
Torgny att skicka diplomen per post. Rungande applåder till samtliga klubbar.
b. RM 2018 i Ronneby, Anders Eriksson, LC Ronneby:
Anders presenterade med hjälp av bildspel, arbetet och planeringen för att arrangera riksmöte i
Ronneby den 10-12/5 2018 på Ronneby Brunn och Blekinge Convention Center. En RM-kommitté
har bildats av klubbar i zon 1.
c. LEO, Viktor Odegarden, LEO Växjö:
Viktor, president i LEO Växjö hade tagit med sig fyra LEO ungdomar från klubben vars
medlemmar i stort sett kommer från universitetet i Växjö och sålunda består av många olika
nationaliteter och fick möjlighet att presentera sig och sin verksamhet. På dagens möte deltog,
förutom Viktor, tjejer från Litauen, Bosnien samt Kina. Majoriteten av medlemmarna är tjejer och
man är totalt 30 medlemmar idag.

JA

TR

MWG

DJ

5
Inom kort blir det stor 1-års jubileumsfest för klubben. Nästa söndag den 24/4 arrangerar man en
konsert i Växjö ”Hand i Hand”, som alla hälsades välkomna till.
Man har deltagit i Europaforum för LEO i Estland i januari i år och då fått möjlighet att träffa
LEO:s från hela Europa. Man har också deltagit i en speciell ledarutbildning för LEO i Finland,
föregående helg med LEO-ungdomar från norra Europa.
LEO:s deltagande på dagens DM var mycket uppskattat och flera kontakter knöts med intresserade
Lions.
DG tog under denna punkt tillfället i akt att informera lite kring det nya STIM-avtalet som avser
2015 t o m 2017. Det har blivit en höjning (varje klubb ska betala 850 kr/år) men systemet har i
gengäld blivit mycket enklare för oss. Vi kan spela hur mycket musik som helst, så länge
deltagarantalet vid evenemanget understiger 1000 personer. DK har skickat ut fakturor till
klubbarna. För 2015 betalar man mellanskillnaden upp till 850 kr. För 2016 och 2017 är fakturorna
på 850 kr.

26.

Presentation av distriktsrådet för 2016/2017

DG elect Anders Hult presenterade sin verksamhetsplan för som han uttryckte det ”Sveriges bästa
Lionsdistrikt” i form av ett bildspel. Därefter blev det workshops zonvis med att fundera och
lämna synpunkter på verksamhetsplanen, som kommer att ligga till grund för den slutliga planen
för 2016/2017.
Han avslutade med att kalla upp det nya distriktsrådet på scenen, där var och en fick presentera sig.

27.

Mötets avslutande

DG avslutade mötet med att poängtera att alla behövs för att få Lionsarbetet gjort, det finns
ofantligt mycket att göra och det måste vara kul.
Han riktade också ett speciellt tack till företaget Frödinge, som skänkt ostkakorna vi åt till
desserten. Mycket goda och mycket uppskattat.
Han passade också på att tacka sina kollegor i LC Hultsfred för ett bra och välorganiserat DM.
IPDG Anders Eriksson tackade DG för ett mycket väl genomfört möte, ett fantastiskt Lionsår och
överlämnade en blomma till honom inför rungande applåder.
DG Jan Almqvist tackade alla deltagare på dagens möte, önskade oss alla en säker hemresa och
avslutade därefter mötet.

Hultsfred 2016-04-16

Jan Almqvist
Mötesordförande

Dan Jönsson
Mötessekreterare

Protokollet justeras

Torgny Rönnestad
LC Hultsfred

Monica Wetterberg Gustafsson
LC Hultsfred
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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