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Protokoll från distriktsrådsmöte
Lions Clubs, distrikt 101-SM

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsrådsmöte
2016-09-09
LC Tranås klubblokal, Tranås
Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Johnny Berggren, Jan Falk, Charlotte Samuelson, Anders Hult, Bill A
Fridström, Christer Johansson, Marie Erlandsson, Ann-Christin Olsson, Tomas
Bjelm, Åke Grönkvist, Britt-Marie Sellbrink, Ylva Sjöholm, Göran Wising
samt Jan Almqvist.
1.

Distriktsrådssammanträdets öppnande

DG Anders Hult hälsade alla varmt välkomna till årets första DR-möte och förklarade mötet
öppnat. Anders önskar en rak och öppen dialog på mötena. Därefter informerade han kort om den
sjukdom han drabbats av och som gör att han bl a inte kommer att sitta som ordförande på
distriktsmötet på lördag 10/9.

2.

Val av två protokolljusterare

Ann-Christin Olsson, LC Sölvesborg (ZO zon1) och Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen
(ZO zon 3) valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 8/8 2016 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 13, övriga frågor

Monica Jönsson 13a ”Tack” samt Jan Almqvist 13b ”HR”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 13 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll DR och DM

Godkändes och lades till handlingarna. Vi lägger fr o m nu till /styrelse när vi nämner
distriktsrådet, enligt diskussioner på DR5 i juni 2016. Alltså distriktsråd/styrelse i fortsättningen.

7.

DG-info från GR2

DG kunde tyvärr inte delta på GR2 p g a sin sjukdom, men rapporterade därifrån med hjälp av
protokollet från mötet (dock ej justerat och officiellt ännu).
Bokslutsarbetet för MD från föregående verksamhetsår pågår. På NSR och Europaforum kommer
man att ta upp hur hindra trafficking i världen.
Ett samarbete med Tikspack AB togs upp och diskuterades. Lions Sverige skulle enligt ett förslag
från företaget få företaget Lionet AB skänkt till MD101. Syftet skulle vara att Lions Sverige
härigenom kunde sköta all marknadsföring och sponsring genom företaget.
Hela tanken med upplägget skulle vara att sänka kostnaderna för MD. AU har för tillfället sagt nej
till detta upplägg och ärendet är återremitterat till AU (arbetsutskottet).
Beslut: DG avvaktar utvecklingen i ärendet och återkommer till DR/styrelsen.
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Framtidskommittéer ska bildas i distrikten. I vårt distrikt ska DG plus en till från DR/styrelsen
bilda denna för att bedöma de idéer som kommer in, för att skapa en bättre framtid för Lions.
Ett testamente till LC Skärholmen till Lions Sverige kommer att vidarebefordras till MD.
Katastroftälten som vi samlar in pengar till, är inte tullfria. En höjning av tältpriset kan bli aktuell.
DG vill att många åker på riksmötet i Upplands Väsby 2017 och deltar i Lions 100-årsfirande där.
Önskemål att protokollen på MD-nivå kommer ut snabbare.
Det blir en ny Glömda Barnen insamling i höst, efter Världens Barn. DG visade ett bildspel från
Lions Adana Camp i Turkiet där man förutom våra katastroftält byggt en skolmodul i juni och ska
bygga ytterligare 10 st i september.
Under denna punkt togs även aktuell info från de olika kommittéerna upp.
Från ungdomskommittén informerade nya YEC Monica Jönsson att hon inte har möjlighet att delta
på det nationella YEC-mötet som äger rum i Gävle i mitten av oktober, men att hon kommer få del
av all info från mötet. Hon har även påpekat för YED olämpligheten att arrangera möten av detta
slag i Gävle samt att bästa platsen för dylika möten, med representanter från hela landet, är en
central plats som Stockholm dit alla mycket lättare kan ta sig med olika färdmedel.
Efter kvällens möte visade tidigare YEC Anita Hult en film från distriktets internationella
ungdomsläger i Paradis Fiskecamp utanför Eksjö tidigare i sommar.
GLT Bill A Fridström meddelade att ingen från distriktet kommer att delta på kommande GLTmöte i Avesta. Det är inte kostnadseffektivt helt enkelt.
GMT Charlotte Samuelson meddelade att närmast förestående är ett telefonmöte kommande vecka
för landets samtliga GMT. Man har ett antal telefonmöten varje år för att hålla nere
möteskostnader.
DG passade på att inflika att vi inför nästa verksamhetsår måste välja både ny GLT samt GMT i
vårt distrikt då ovanstående funktionärers mandat går ut. Sålunda dags att hitta nya namn till dessa
viktiga poster.
Tomas Bjelm informerade om att det var en ökning av antalet Lions Quest kurser i landet
2015/2016. Får inte mycket info från MD kring LQ.
PR-Info ansvarige Johnny Berggren informerade om att det finns en projektplan på Lions hemsida
att ta del av.
Information och utbyte mellan kommunsamordnare och Lions verkar fungera bra avseende
kommande Världens Barn insamling.

8.

Ekonomi

DK Hans Folkesson redovisade kort om vår ekonomi. Resultat för 2015/2016 blev ett plus på
2 856 kr. F n har vi ett eget kapital på 35 381 kr. Utförligare redovisning samt gemensamma
betalningar 2016/2017 tas upp på distriktsmötet 10/9.

9.

Uppföljning av tidigare beslut

Enligt punkt 6 ovan.

10.

Lions 100-årsjubileum

Anders E informerade om den gemensamma jubileumsinsamlingen. Enligt jubileumskommittén
har det kommit in 500 000 kr till MD. Det saknas inbetalningar (5 000 kr) från många klubbar i
distriktet för 2015/2016. DK Hans menar att det är ok att betala 5 000 + 5 000 kr för ifjol och för i
år nu. Samtliga klubbar i landet, även de som inte bidrar till insamlingen, har rätt att söka medel ur
fonden när insamlingen är över. Det är projekten man ansöker till som bedöms om utbetalning ska
ske.
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Anders visade den jubileumspåse man tagit fram och som kan rekvireras för 20 kr och sedan säljas
för 50 kr. Kommer att finnas ca 100 påsar på DM 10/9 till försäljning.
Anders har fått 1200 USD för jubileumsarbetet i vårt distrikt och 200 USD för resor.
Det kommet att bli ett nytt projekt i vinter i 100-årsjubiléet i form av en baktävling av cupcakes för
barn och ungdomar.
Det blir inga artister på RM i Upplands Väsby 2017.
Jan A påpekade att det är viktigt att sälja in Lions 100-årsjubileum till medlemmarna.

11.

Inkomna skrivelser

Skrivelse från LC Oskarshamn angående bidrag till Oskarshamnslägret, som kommer att göras om
till en motion under hösten, för beslut på DM i april 2017.

12.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

13.

Övriga frågor

a: Monica Jönsson tackade rådet/styrelsen för den fina hälsningen från DR-mötet i juni efter den
operation hon genomgick i samband med det mötet.
b: Jan A som nu är ordförande i Hedersrådet som IPDG tog upp en fundering kring arbetsgången i
HR. Med tanke på att flertalet ledamöter i HR just nu även ingår i DR undrar han om inte HR ska
ingå i DR:s ordinarie arbete?
Diskussioner fördes. Johnny läste ur stadgarna kring HR, där man bl a skriver att HR kan tilldelas
speciella uppdrag. Bill passade på att fråga hur det gick med HR:s uppdrag att försöka lösa VZOfrågan?
Beslut: Mötet beslöt att HR fortsatt ska vara fristående från DR. De ska vara DR:s mentorer
och hjälpa DR genom de uppdrag de kan bli erlagda.

14.

Distriktsrådets nästa möte

Äger rum i Växjö lördagen den 26/11. Kallelse kommer.

15.

Mötets avslutning

IPDG Jan A tackade Anders för ett väl genomfört möte och önskade lycka till under resterande
verksamhetsår. DG tackade ledamöterna och avslutade därefter mötet.

Anders Hult
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Ann-Christin Olsson
LC Sölvesborg

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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