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Protokoll distriktsmöte
2016-09-10 i Tranås
Lionsdistrikt 101 SM
LP Håkan Björk, LC Tranås, hälsade oss alla varmt välkomna till Tranås och
dagens förhandlingar. Innan mötet sångunderhållning framförd av medlemmar ur
Tranås Manskör. Därefter presenterade kommunfullmäktiges ordförande Per G
Ulfsbo Tranås kommun med ett bildspel samt avslutade presentationen med en
sång om Tranås.
1.

Mötets öppnande

DG Anders Hult hälsade också alla varmt välkomna till årets första DM. Därefter informerade han
ledamöterna om den sjukdom han drabbats av och att han avsåg lämna över ordförandeskapet på
dagens möte till den person mötet väljer. Han förklarade härefter mötet öppnat.

2.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen skickades ut per e-post 2016-07-20 samt är utlagd på vår hemsida. Mötet fastställde att
kallelsen gått ut inom föreskriven tid och sålunda är behörigen utlyst.

3.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 41 delegater, fastställdes.

4.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes VDG Christer Johansson, LC Västervik.

5.

Val av sekreterare för mötet

Föreslogs och valdes DS Dan Jönsson, LC Sölvesborg.

6.

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

Till att, jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Håkan Björk, LC Tranås samt
Bernth Bevenby, LC Tranås.

7.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 22, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

8.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 22, kunde förhandlingsordningen fastställas.

9.

Verksamhetsrapport och resultat för 2015-2016

IPDG Jan Almqvist presenterade sin verksamhetsrapport från föregående verksamhetsår.
Rapporten har också skickats ut till samtliga medlemmar i distriktet via e-post. Jan informerade
kort om vissa delar i rapporten.
Beslut: Verksamhetsrapporten för 2015/2016 godkändes av mötet och lades till handlingarna.
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DK Hans Folkesson redovisade resultatrapport samt balansrapport för 2015-07-01 - 2016-06-30.
Vi har en minskad kostnad med 20 000 kr under perioden och ett resultat på 2 856 kr. Det egna
kapitalet uppgår till 35 381 kr.
Beslut: Mötet godkände DK:s ekonomirapporter samt att dessa överföres till ny räkning.

10.

Revisorernas rapport för 2015/2016

Revisionsberättelsen presenterades och deras förslag att bevilja DR ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015/2016.
Beslut: Mötet godkände revisorernas rapport.

11.

Fastställande av ansvarsfrihet för 2015/2016

Beslut: Mötet beslöt följa revisorernas förslag att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015/2016.

12.

DG:s verksamhetsplan 2016-2017

DG Anders presenterade sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår på distriktsmötet i
april. Den följer i stort MD:s plan för året, liksom IPDG Jans plan föregående år för kontinuitetens
skull. Årets slogan är ”Vi gör det tillsammans”. Verksamhetsplanen finns i sin helhet på
distriktets hemsida.
Beslut: DG:s verksamhetsplan för 2016/2017 godkändes.

13.

Rapporter från DG

Anders visade upp en Lionsflagga som alla guvernörer fick på conventet i Japan. På den ska så
många Lions som möjligt i distriktet skriva sina namn. Därefter ska VDG Christer ta med den till
100-års conventet i Chicago sommaren 2017, liksom övriga guvernörer från hela världen, för att
manifistera hur många Lions vi är i världen. Flaggan kommer under året att vandra genom
zonerna, med start i zon 1.
DG uppmanade oss vidare att regelbundet gå in på MD:s och vår egen hemsida för att ta del av
nyhetsbrev, protokoll mm. Användarnamn: 101sm. Lösen: anders.

14.

Skrivelser

Inkommen skrivelse från LC Oskarshamn avseende bidrag till Oskarshamnslägret. Kommer att
göras om till en motion under hösten för ev beslut på DM i april 2017.

15.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1 Ann-Christin Olsson:
Ett förberedande möte med presidenter är planerat till den 12/9. Datum för första zonmötet ej klart.
Zon 2 Margareta Linnér:
Ej närvarande, ingen rapport.
Zon 3 Johnny Berggren:
Inget möte ännu. Man har flera gemensamma aktiviteter i zonen. Den 14/9 ska man delta på
Linnéuniversitetet i Kalmar för att försöka få ungdomar intresserade av att bli LEO och
förhoppningsvis kan det bli en uppstart för distriktets andra LEO-klubb.
Zon 4 Marie Erlandsson:
Första mötet är planerat till mitten av oktober.
Zon 5 Åke Grönqvist:
Första zonmötet äger rum 14/9 i Vetlanda.
Zon 6 Ylva Sjöholm:
Första zonmötet äger rum 26/9. Man planerar att utse en zonansvarig i varje klubb.
Komna så här långt i programmet blev det avbrott för Felle Fernholm, LC Vadstena och Lions
Quest ansvarig på MD-nivå, som informerade om LQ och om tullens sökhundar. Prognosen för
LQ-utbildningar 2016/2017 är uppåtgående. När det gäller sökhundar hos tullen är det så att de
två först utbildade hundarna, sponsrade av Lions, har nått pensionsålder. Senaste tillskottet av
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hund, sponsrad av Lions placerades i Svinesund 2015. Lions Sverige har totalt sponsrat 28
sökhundar. Senast en hund placerades i vårt distrikt var 2010 då ”Flax” placerades i Karlshamn.
I distriktskassan har vi f n 40 000 kr avsatta till utbildning av sökhundar.

16. Rapport från kommittéer:
a: GMT, Charlotte Samuelson:
GMT=Globalt Medlems Team. Finns en GMT-ansvarig i varje distrikt. Arbetar för att få
lionsmedlemmar att ta på sig olika ämbeten i klubbar, distrikt och på MD-nivå. Uppmanar Lions
att våga testa att ta på sig olika uppdrag. Närmast telefonmöte med övriga GMT-ansvariga i
Sverige.

b: GLT, Bill A Fridström:
GLT=Globalt Ledarskaps Team. Presenterade ett bildspel om ledarutvecklingen i Lions samt
målsättningen med denna. F n saknas VZO i zon 2 och 5 och Bill uppmanar dessa zoner att snabbt
hitta kandidater till dessa poster. Han påpekade att det även ska bytas ut GMT- och GLT ansvariga
i distriktet till nästa verksamhetsår. Dags redan nu att försöka hitta ersättare till Charlotte och Bill.
Vidare vill Bill se bättre närvaro på presidieutbildningarna till våren.
Årets ZO-utbildning i distriktet äger rum i Kalmar i maj 2017.

Väl så här långt komna ajournerades förhandlingarna för lunch till kl 13.00.
Innan förhandlingarna återupptogs presenterade LEO Växjös president Aiste
Remeikaite klubbens verksamhet samt de internationella möten och utbildningar
man deltagit i. Efter detta anförande fick vi njuta av musik framförd av en av
medlemmarna i LEO-klubben på ett kinesiskt instrument kallat ”Pipa”.
Tre av klubbens medlemmar var representerade på dagens möte.
c: Hjälp (LCIF), Alexandra Castelo Branco:
Informerade om vikten av att avsätta medel till LCIF=Lions Internationella Hjälpfond, som
fördelar ut medel i samband med t ex naturkatastrofer över hela världen, ofta genom lokala Lions
på plats. Ta del av de nyhetsbrev som regelbundet skickas ut till samtliga medlemmar om LCIF:s
olika aktuella projekt.

d: LEO, Monica Jönsson:
LEO=Lions ungdomsorganisation. LEO Växjö bildades 2014 med 18 medlemmar. Kommande
vecka har man sitt första möte för verksamhetsåret och hoppas på att värva fler medlemmar från
Linnéuniversitetet i Växjö. Man har ett bra samarbete med sin fadderklubb och hjälper dem i deras
olika aktiviteter. Nästa vecka ska man också ha ett upptaktsmöte i Kalmar för att försöka värva
ungdomar och starta distriktets andra LEO-klubb där.

e: YEC, Monica Jönsson:
YEC=Ansvarig för internationellt ungdomsutbyte i distriktet. Om tre år är det dags för vårt distrikt
att arrangera internationellt ungdomsläger igen, efter årets ungdomsläger på Paradis Fiskecamp i
Eksjö, under ledning av zon 5. Ett mycket bra och uppskattat läger av deltagare och funktionärer.
Monica uppmanar samtliga ZO att ta med budskapet hem till klubbarna att fundera på ett
arrangemang av kommande läger. Det är en mycket bra zonaktivitet som för klubbarna närmare
varandra. Närmast är YEC-information i Gävle i mitten av oktober inför sommarens
internationella läger 2017.

f: PR-info, Johnny Berggren:
Informerade om klubbarnas sammanställning av insamlade medel 2015/2016 som han är ansvarig
för och som samtliga ZO i distriktet är ansvariga för att samla in. Ser en ökning av aktiviteter
gällande Lionsevenemang mm i sociala medier, inte minst på facebook. En mycket viktig
utveckling för oss.

g: Lions Quest, Thomas Bjelm (ej närvarande):
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Hänvisas till Felle Fernholms information tidigare.

h: IT/Medlem, Jan Falk:
Ansvarig för medlemsregistret MyLCI samt distriktets hemsida sedan mars i år. Påminde om att
zonmötesprotokoll ska skickas till honom, så de kan läggas ut på hemsidan, där man även kan läsa
samtliga distriktsrådsmötesprotokoll och distriktsmötesprotokoll bl a.
Han påpekade även vikten av att uppdatera medlemsregistret kontinuerligt. Jan kommer gärna ut i
klubbarna för att informera om MyLCI. Tveka inte att höra av er till Jan om frågor och funderingar
kring register och annat på info@lions-sm.nu
Sista juni i år var vi 1209 medlemmar i distriktet (målet minst 1250).

17. Gemensamma inbetalningar (DK)
DK informerade om att de gemensamma inbetalningarna för 2016/2017 kommer att läggas upp på
distriktets hemsida samt följer med medlemsfakturan som skickas ut till varje klubb. Nedanstående
poster beslöts på dagens möte var för sig. Övriga poster är beslutna på riksmötet 2016.
Ungdomsläger: 2 500 kr/klubb, Värdfamilj: 300 kr/klubb, Lions Forskningsfond: 75 kr/medlem.

18.

Klubbarnas sammanställning av insamlade medel

Målet är att skapa och förmedla en total bild av lionklubbarnas hjälpverksamhet under ett år.
Resultatet för 2015/2016 presenterades av Johnny Berggren under punkt f (kommittérapporter).

19.

Riksmötet 2016

Protokoll från mötet finns på MD:s hemsida. Gemensamma insamlingar i höst är först Världens
Barn med TV-gala 7/10. Därefter startar insamlingen till de Glömda Barnen.
101SM var bra representerat på riksmötet med 44 lions från olika klubbar.

20.

Riksmöte Ronneby 2018

Det formella beslutet att arrangera riksmötet 2018 i Ronneby togs på årets riksmöte i Tallin. Det är
de flesta klubbarna i zon 1 som är arrangörer av detta möte. Flera planeringsmöten har redan
hållits och en RM-organisation är bildad liksom en styrgrupp. Själva förhandlingarna kommer att
äga rum på Blekinge Convention Center i direkt anslutning till Ronneby Brunn.
Riksmötesgeneralen 2018, Anders Eriksson, hälsar oss varmt välkomna till Ronneby 10-12 maj
2018.

21.

Lions 100-årsjubileum

Anders E informerade om jubileumsinsamlingen, där varje klubb ska betala minst 5 000 kr 2016
och 5 000 kr 2017. Det saknas dock inbetalningar för första året från många klubbar. Det är ok att
betala in de 5 000 kr från föregående verksamhetsår nu. Han visade också upp den 100-års påse
som tagits fram och som beställes för 20 kr/st och säljes för 50 kr/st. 100 st av dessa påsar finns
här idag på mötet för försäljning.
Han berättade vidare att ett kommande projekt i denna insamling är en tävling för barn och
ungdomar i bakning av cupcakes.
Gemensam insamlingsdag 2017 är den 6/5.
Målet för världens Lions är att nå ett resultat på 100 000 000 kr när kampanjen är slut.

22. Övriga frågor
a: DVN (distriktsvalnämnden) Paul Josefson:
Uppmanar klubbarna att hitta lämpliga kandidater till olika ämbeten på MD-nivå (Lions Sverige).
Förslag till MD-poster ska vara Paul tillhanda senast 31/12 2016.
På distriktsnivå ska VDG nomineras till DG samt 1VDG till VDG. Klubbarna uppmanas att hitta
lämpliga kandidater till 2VDG. Vi behöver, som nämnts tidigare, också välja ny GLT och ny GMT
till nästa verksamhetsår. Samtliga nomineringar på distriktsnivå ska vara Paul tillhanda senast 31/1
2017. Obs!! Tillse att de kandidater ni nominerar är vidtalade och verkligen beredda att ta på
sig posterna de nomineras till.
Övriga poster i distriktsrådet/distriktsstyrelsen utses av DG.

b: LFF (Lions Forskningsfond), Paul Josefson:
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Paul uppmanade oss att tänka på att lämna bidrag till LFF i samband med uppvaktningar och
begravningar, finns fina kort att rekvirera för detta. Presentation av forskningskandidater som får
sina stipendier 12/10 2016 har skickats ut till samtliga Lions i distriktet. Enskilda klubbar kan välja
sin egen forskare vid minst skänkta 25 000 kr. Senast 30/9 2016 måste pengar vara insatta hos LFF
för att välja egen forskare. Meddela Paul om ni avser att välja egen forskare och om ni behöver
hjälp eller råd i denna process.

23. Nästa DM
Nästa distriktsmöte äger rum i Vetlanda 22/4 2017. Kalender för hela verksamhetsåret visades och
finns även på vår hemsida.

24.

Avslutning

Innan avslutningen tackade DG LC Tranås för ett mycket väl arrangerat DM samt lämnade över en
chokladkartong till klubbens president, som passade på att tacka för att de fick förtroendet att
arrangera mötet. DG tackade vidare VDG Christer för hjälpen att leda dagens möte och
överlämnade en blomma till honom.
IPDG Jan Almqvist tackade därefter DG för arbetet med att planera och arrangera mötet samt
önskade Anders och hans råd lycka till under resten av verksamhetsåret.
Därefter tackade DG Anders samtliga mötesdeltagare, önskade en trevlig hemresa och avslutade
därefter mötet.

Anders Hult
Distriktsguvernör

Christer Johansson
Mötesordförande

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras:
Håkan Björk
LC Tranås

Bernth Bevenby
LC Tranås
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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