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Protokoll från distriktsråds/styrelsemöte
Lions Clubs, distrikt 101-SM

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2017-11-25
Företagarnas Hus, Växjö
Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson, Jan Falk,
Alexandra Castelo Branco, Håkan Björk, Göran Johnsson, Christer Johansson,
Britt-Marie Sellbrink, Ylva Sjöholm, Sture Sellbrink, Johnny Berggren samt
Göran Wising.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Christer Johansson hälsade alla varmt välkomna till årets andra DR-möte och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av två protokolljusterare

Alexandra Castelo Branco, LC Kalmar (ZO zon 3) och Håkan Björk, LC Tranås
(ZO zon 5) valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 2/11 2017 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 17, övriga frågor

Göran Wising 17a ”Stödjande medlemmar” samt Jan Falk 17b ”Utbetalda medel”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 17 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll

Beslut: Protokollet från DR1 2017 fastställdes.

7.

DG-info

DG bad om att få flytta sin punkt till slutet av mötet, med tanke på att den kan ta lite tid, bl a
p g a eventuella diskussioner kring distriktsindelningen. Punkt 7 återkommer sålunda i protokollet.
Beslut: Mötet godkände detta.

8.

Rapport från ZO 1-6

ZO 1, Göran Wising informerade om att man haft första zonmötet den 6/11då även DG Christer
samt DG Alf-Göran från distrikt S (Skåne) deltog, bl a för att informera och diskutera kring ny
distriktsindelning. Mötet kom därför att handla mycket kring detta. Det blev ett tydligt budskap
från zonen att man inte vill lämna SM för att tillhöra S vid en ny distriktsindelning.
I övrigt pratades om gemensamma zonaktiviteter. Datum för kommande möten samt
presidieutbildning är spikade.
ZO 2, Margareta Linnér var ej närvarande, ingen rapport sålunda.
ZO 3, Alexandra Castelo Branco informerade om att man har första zonmötet på måndag 27/11.
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ZO 4, Ylva Nilsson var ej närvarande, ingen rapport sålunda.
ZO 5, Håkan Björk informerade om att första zonmötet ägt rum med bl a musikunderhållning. Det
var att välbesökt möte. Man kommer att ha föreställningen Aladdin som zonaktivitet. Man har
också varit duktiga på att få in och rapportera insamlade medel till Jan Falk från zonens klubbar.
Man diskuterade även en intressant idé för övriga zoner att ta efter, det handlar om att
presidenterna i zonens klubbar besöker och deltar på varandras månadsmöten, för att på så sätt få
nya idéer och infallsvinklar samt ökat samarbete mellan klubbarna förutom på själva zonmötena.
Nästa zonmöte äger rum i början av januari 2018.
ZO 6, Ylva Sjöholm har sitt första zonmöte på måndag 27/11. Hoppas att samtliga klubbar
kommer att närvara. Hon kommer bl a att ta upp det som behandlas på dagens DR-möte.
Hon kommer även uppmana klubbarna att ansöka om medel ur jubileumsfonden för lokala barnoch ungdomsprojekt.

9.

Rapport från kommittéer

LCIF: Alexandra uppmanar klubbarna i distriktet att bidra till Lions katastroffond, det har ägt rum
jordbävningar och översvämningar i närtid och mycket pengar behövs för att kunna hjälpa nu och
vid kommande katastrofer.
Mässlingsinitiativet upphör 31/12 2017 och det fattas ca 3 miljoner USD för att nå målet just nu.
Bra tips att stödja detta för klubbar som har medel att avsätta.
Hon poängterade vikten av ett nära samarbete mellan alla LCIF:s koordinatorer, d v s mellan den
nationella koordinatorn, distriktskoordinatorn (Alexandra) samt all koordinatorer ute i klubbarna.
GLT: Johnny tackade för att han fick möjlighet att delta på den nationella GLT-utbildningen
tidigare i höst. Viktigt att få träffa övriga distrikts GLT-ansvariga och utbyta erfarenheter.
Man har satt upp ett mål att varje distrikt ska öka antalet utbildade ZO, LP, LS, LK samt MO
med 10 %. Han sade också att det blir en stor utmaning att samordna presidieutbildningarna vid en
ny distriktsindelning och föreslår att utbildningarna genomförs som vi gör i vårt distrikt.
Man kommer att ha nästa nationella GLT-möte i februari 2018, då även med samtliga distrikts
GMT ledamöter.
GMT: Marie var ej närvarande, sålunda ingen rapport.
LEO: I Evys frånvaro rapporterade Bengt om LEO Växjös arbete. Man har delat ut affischer i
Växjö om Alladins föreställning i januari 2018, där man även kommer att delta som värdar.
Under fredag- och lördagseftermiddagar i december kommer man att vara tomtenissar på stan och
samla in pengar till de Glömda Barnen. Man hjälper även Växjöklubben med julmarknaden och
graninsamlingen.
LQ: Tomas har tills vidare avsagt sig ansvaret för Lions Quest samt PR-info p g a sjukdom.
Sture Sellbrink tar därför över som LQ-ansvarig. Han informerade om att man tonar ner ”quest”
och trycker mer på ”tillsammans” istället, samt byter målgrupp från skolor till idrotten. Han
arbetar med de tre ”gratisutbildningarna” vi erbjudits i distriktet. Planerar att fördela
utbildningarna till norr, mitten och söder i distriktet. Han vill gärna att vi hittar intresserade
idrottsföreningar utanför de stora idrotterna, fotboll och ishockey. DK meddelade att det är ok att
använda avsatta medel i distriktskassan till dessa utbildningar också.
PR-Info: Tomas delar väldigt mycket på Facebook, vilket synliggör Lions verksamhet på ett
mycket bra sätt. DG ska prata med Tomas om han trots sjukdom kan åta sig att ansvara för PR/info
verksamheten i distriktet.
YEC: Bengt Persson, LC Alvesta är vår nye YEC i distriktet, d v s ansvarig för internationella
ungdomsläger, både för de ungdomar vi skickar ut från distriktet samt huvudansvarig när vi själva
anordnar internationella läger någonstans i distriktet (2019 nästa gång). Han berättade lite om
aktuella läger sommaren 2018. Lägerkatalogen har kommit och preliminär anmälan ska vara Bengt
tillhanda senast 15/12 2017.
Han poängterade när det gäller arrangemang av läger att börja planeringen i mycket god tid. Bl a
arbetet med att skaffa värdfamiljer måste påbörjas tidigt. Tanken är att zon 3 ska ansvara för vårt
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nästa internationella ungdomsläger 2019 och man har erfarenhet från att ha arrangerat två läger
tidigare, båda gångerna på Öland.
IT/Medlem: Jan gläds över att det börjar bli bättre med rapporteringen i MyLCI varje månad.
Han uppmanar ZO att ta med sig till klubbarna att göra till rutin att rapportera direkt efter
månadsmötet och att det är väldigt viktigt att göra detta, då registret bl a ligger till grund för
medlemsfaktureringen.
Från centralt håll vill man att vi även ska rapportera in alla biståndsprojekt vi deltar i och hur
många människor dessa projekt hjälpt. Allt för att kunna redovisa statistik hur mycket vi hjälper.
Diskussioner fördes om hur man kan veta hur många människor ett visst bidrag eller projekt
hjälper.
Beslut: DG tar med sig till MD att det behövs riktlinjer för hur registrera samt räkna ut hur
många man hjälper.
DVN: Paul informerade om kommande nomineringar till MD samt till distriktet. Nomineringar
till befattningar på MD-nivå ska vara Paul tillhanda senast 31/12 2017. Kommer inte många
nomineringar till MD från distriktets klubbar och Paul ser gärna att vi blir bättre på detta.
På distriktsnivå ska vi nominera till DG, 1VDG samt 2VDG och nomineringarna ska vara Paul
tillhanda senast 31/1 2018. De som är föreslagna för verksamhetsåret 2018/2019 är; som DG BrittMarie Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa, som 1VDG Göran Johnsson, LC Nässjö och som 2VDG
Bengt Persson, LC Alvesta.
Jan påminde om vikten av att de som kandiderar till ovanstående poster, liksom på MD-nivå
skickar presentationer av sig själva, så medlemmarna i klubbarna vet vilken man nominerar.
Under denna punkt tog Paul också upp att vi på DM i april ska välja suppleant till Lions
Forskningsfond samt att valet av Paul skulle vara på två år och inte ett år som blev fallet av
misstag på DM i Vetlanda i våras.
Han passade vidare på att meddela att HR inte haft något möte idag med anledning av att
ledamöter i HR inte tycker det är meningsfullt att åka till möten utan ”agenda” och uppmanar
härmed DR/styrelsen att ge HR projekt och uppdrag att arbeta med.

10. Ekonomi
DK Hans redovisade om vår ekonomi, bl a saldona på våra konton liksom aktuell ekonomisk
ställning. Resultatrapport presenterades. Det har börjat komma in gemensamma betalningar från
klubbarna.
I distriktskassan har vi 49 400 kr till narkotikahundar samt 100 000 kr till LQ-utbildningar.
Vi har lägst medlemsavgift av samtliga distrikt avseende medlemsavgiften (100 kr/medlem).
Beslut: DK uppmanar ZO att ta med till klubbarna att inte betala in mer pengar till
100-årsjubileumsfonden

11. Uppföljning av tidigare beslut
Inget att rapportera.

12. Riksmöte 2018
Göran rapporterade om förberedelserna inför RM 2018 i Ronneby. Hemsidan för RM 2018 med all
info samt anmälan om deltagande mm släpps inom 14 dagar. Nästa möte i RM-kommittén äger
rum på måndag 27/11.

13. Lions Forskningsfond
Paul berättade lite om vad son händer i fonden. Numera kan man betala via Swish till fonden, finns
även en QR-kod som fungerar bra. Angeläget att det kommer in pengar till fonden löpande. Han
poängterade att det är viktigt med en kontaktperson kring LFF i varje klubb.
Beslut: Jan lägger upp foldern från LFF med swishnumret på distriktets hemsida, så kan
medlemmarna gå in och ladda ner den där.
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14. Conventionlotteri
Har inte kommit särskilt många beställningar på lotter ännu. Hans menar att det brukar bli mer fart
på beställningarna mot slutet. Han föreslår vidare att vi intervjuar vinnaren 2017 från LC BräkneHoby på hemsidan för att marknadsföra lotteriet.
Beslut: Vi intervjuar vinnaren till convention 2017 enligt ovan.

15.

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser sedan förra mötet.

16.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser sedan förra mötet.

7.

DG-Info (fortsättning)

Har kommit in 49 ansökningar till jubileumsfonden, 47 har behandlats och 27 har godkänts. Finns
1,7 miljoner kr kvar i fonden att söka från just nu.
Man reviderar arbetsordningen så det även är möjligt att få bidrag från fonden i projekt där Lions
av säkerhetssynpunkt och i strid med socialtjänstlagen inte är möjligt att Lions genomför
aktiviteten som ett eget projekt.
DG tog upp om brevet som gått ut till samtliga Lions om den förskingring och bedrägeri vi råkat ut
för i Tanzania och som är under utredning. Totalt rör det sig om ca 1,7 miljoner kr som Lions
Sverige i förhandlingar med Radiohjälpen ska betala tillbaka till Radiohjälpen. Hittills har man
avsatt 448 000 kr till detta. Klubbarna i Sverige kommer inte att drabbas utan medel för
återbetalning kommer att hämtas på MD-nivå. Diskussioner fördes. Bedrägeriet inträffade
verksamhetsåret 2013/2014.
Ett nytt regelverk har tagits fram för att säkerställa att framtida internationella projekt fungerar
fullt ut, bl a avseende redovisning och kontroll. En direkt åtgärd är att det aldrig får finnas mer än
50 000 kr på lokalt konto vid bidragsprojekt.
Vidare presenterade DG brevet till Per Krantz med krav om ekonomisk redovisning av projektet
De Glömda Barnen. Enligt Per ska en ekonomisk redovisning presenteras på kommande GR-möte.
DG poängterade att 500 kr/medlem i Sverige är ett insamlingsmål och inget krav på klubbarna.
Beslut: DG fortsätter driva frågan om en komplett ekonomisk redovisning kring De Glömda
Barnen, en redovisning som klarar en revision.
Det blir ett treårigt avtal med STIM fr o m 1/1 2018 som innebär att vi betalar 27,50 kr/medlem till
STIM. Det innefattar all inspelad musik och livemusik upp till 1000 besökare/evenemang.
Det blir ett nytt nationellt insamlingsprojekt till våren, ”Lions Vatten Betyder Liv” som kommer
att pågå från mars till maj 2018. Projektet innebär borrhål för dricksvatten i Somalia. Mer info
kommer.
DG informerade om att det är möjligt för Lionsklubbar att söka bidrag till ungdomsprojekt ur
Konungens Jubileumsfond.
Man planerar att ta fram ett gemensamt bokföringsprogram som alla klubbar kan använda för den
ekonomiska redovisningen.
Man söker reseledare till Convention 2018. Innebär att man är reseledare för alla vinnarna i de
olika distrikten i Sverige, som vunnit på sin conventionlott.
DG redovisade aktuell status kring arbetet med ny distriktsindelning i Sverige, både på MD-nivå
som på distriktsnivå. På MD-nivå har man tagit fram olika scenarion med allt från 3-5 distrikt men
man har inte kommit fram till något konkret förslag ännu. Arbetsgrupper i distrikten träffas och
diskuterar möjliga sammanslagningar. I vårt distrikt arbetar Christer, Hans och Jan F med detta
och nästa möte kring detta blir i morgon söndag 26/11.
Diskussioner om olika tänkbara sammanslagningar och konsekvenser fördes.
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17. Övriga frågor
a: Göran Wising, LC Karlshamn, om stödjande medlemmar: Fick med sig från zonmötet 6/11 att
ta reda på vad som gäller för att ta in stödjande medlemmar som vill hjälpa till när man kan och
vill, utan att vara fullvärdiga medlemmar. Kan t ex vara nya svenskar eller människor som vill
göra en insats men inte har möjlighet ekonomiskt att bli vanliga medlemmar. Vad gäller t ex
försäkringsmässigt om man använder sig av stödjande medlemmar mm?
Beslut: DG tar med sig frågan till MD.

b: Jan Falk, LC Emmaboda om att samla data på utbetalda medel: Saknar sammanställning av
insamlade medel för 2016/2017. Har hittills bara fått från två zoner.
Beslut: Jan skickar ut påminnelse till klubbarna, ZO påminner klubbarna på zonmötena och
DG påminner om detta i kommande nyhetsbrev.

18.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

Nästa DR-möte äger rum 27/1 2018 på Hantverkarnas Hus i Växjö. Kallelse kommer.

19.

Mötets avslutning

Innan mötet avslutades passade Hans på, i IPDG Anders Hults frånvaro, att tacka Christer för ett
bra genomfört möte. DG Christer passade därefter på att uppvakta Ylva Sjöholm och Göran
Johnsson som fyllt jämnt tidigare i sommar och höst med varsin vacker blomma. Även Monica
som fyllde jämnt just idag 25/11, förärades en blomma. Efter sång och hurrarop för jubilarerna,
tackade DG ledamöterna och avslutade mötet.
En kort presentationsrunda genomfördes också för de nya ledamöterna i DR, Bengt Persson och
Sture Sellbrink, som naturligtvis presenterade sig själva också.

Christer L Johansson
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Alexandra Castelo Branco
LC Kalmar

Håkan Björk
LC Tranås
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST

CJ

ACB

HB

DJ

