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PROTOKOLL
DISTRIKTSMÖTE 2013-09-28 I VETLANDA
LIONSDISTRIKT 101 – SM
1. Inledning
Anita Hult från LC Vetlanda hälsade samtliga varmt välkomna till Vetlanda och dagens
distriktsmöte och överlämnade ordet till Jan Johansson från kommunen som på ett lätt och livat
och medryckande sätt kåserade om Småland och vikten av mötesplatser.
Jan avtackades med en stor applåd och ett paket (som kluckade).
Efter detta överlämnade Anita ordet till vår DG, Joakim Värn.

2. Mötets öppnande.
DG, Joakim Värn, LC Eksjö tackade Jan för kåseriet och tackade Anita samt hälsade därefter
alla varmt välkomna till verksamhetsårets första distriktsmöte (DM) och förklarade detsamma
för öppnat

3. Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen skickades ut per e-post 2013-08-05, samt är utlagd på vår hemsida.
Mötet godkände kallelsen.

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden, som innehöll 59 delegater, godkändes.

5. Val av ordförande för mötet.
Föreslogs och valdes DG Joakim Värn, LC Eksjö.

5. Val av sekreterare för mötet.
Föreslogs och valdes DS Bill A. Fridström, LC Karlskrona/Jarramas.

6. Val av två justerare tillika rösträknare för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Till att jämte DG justera dagens mötesprotokoll valdes Charlotte Samuelsson, LC Virserum
och Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen

7. Anmälan av ärenden, som skall behandlas under punkt 18, övriga
ärenden.
Se vidare under denna punkt.

8. Fastställande av förhandlingsordning.
Med de ändringar som tillkommit kunde förelagd förhandlingsordning godkännas.

9. Verksamhetsrapport och resultat för 2012-2013 (IPDG).
Presenterade Monica verksamhetsrapport och resultat från ”sitt” DG-år. Rapporterna har
funnits på distriktets hemsida.
Beslut: Mötet godkände redovisningarna.
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10. Revisorernas rapport.
I revisorernas frånvaro läste Paul J upp revisionsberättelsen och deras förslag till att bevilja DR
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 - - 2013.
Beslut: Rapporterna godkändes av mötet.

11. Fastställande av ansvarsfrihet.
Beslut: Mötet beslöt att följa revisorernas förslag och att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012 - - 2013

12. DG:s verksamhetsplan.
Presenterade Joakim sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Tyngdpunkten kommer att ligga på projektet ”Lions Lyfter”
Verksamhetsplanen finns upplagd på vår hemsida.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna DG verksamhetsplan.

13. Rapporter från DG.
Lämnade Joakim, information om:
 GR-mötet i Nyköping, där IP Mr Palmer, deltog.
 Vårt projekt ”Lions Lyfter” fick god respons.
 Lions Quest har ekonomiska bekymmer. Arbetsgrupp tillsatts för att genomlysa
verksamheten.
 Distriktsindelningen. Arbetsgrupp har tillsatts för att åter utreda denna fråga.

14. Skrivelser.
Fanns inga inkommande skrivelser att notera.
En utgående skrivelse redovisades; Begäran om projektpengar för” ”Lions Lyfter”

15. Rapport från ZO 1 - 6.

 Zon 1,
Årets första zonmöte kommer att ske den 14 okt i Olofström.
Presidieutbildning har genomförts
 Zon 2, Göran Alserin:
Presidieutbildning har genomförts
Zonmöte kommer att ske den 22 okt
Medlemsantalet står på status quo.
 Zon 3, Johnny Berggren:
Presidieutbildning kombinerat med zonmöte har genomförts
Zonaktiviteterna fortsätter enligt plan
Zonen erbjuder sig att stå för ett diabetsläger, om inte distriktet kan
Översyn av klubbarnas hemsidor skall göras och nya startas upp vid behov.
 Zon 4, Charlotte Samuelsson:
Årets första zonmöte kommer att ske den 28 okt.
Visst tapp av medlemmar har skett, men signaler på nya medlemmar på väg in.
 Zon 5, Tomas Bjelm:
Första zonmötet för året sker den 7 okt
Rörligt på medlemsfronten
Tranås har utbildat ”klasstödjare”
Vissa aktiviteter har gått i stå
Översyn om vad zonen önskar göra gemensamt måste komma till stånd.
 Zon 6, Jan Almqvist:
Zonmötet den 23 sept var kombinerat med utvärdering från ungdomslägret.
Medlemsantalet verkar vara på uppgång
Diskussioner om gemensam 60-års jubileumsfest för flera av zonens klubbar.
Nästa zonmöte den 11 nov
Sören Sjöholm heter årets vZO och han kommer från LC Vimmerby.
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16. Rapport från kommittéer:

 GMT, Sören Fohlström:
Medlemsantalet går successivt ner i hela MD, men vi är minst dåliga på att tappa
medlemmar
Vi måste bli aktivare med medlemsrekrytering
Sök upp yngre medmänniskor
Behåll och vårda dem som redan är klubbmedlemmar.
 GLT, Anders Eriksson:
Gick igenom sin verksamhets- och utbildningsplan. Dessa finns utlagda på hemsidan.
Det finns många chanser för alla medlemmar att ta på sig ansvar inom klubbens ledning och
även högre upp i Lions organisation. Uppmuntra var och en av oss att hoppa på detta.
Utbildning ges vid varje tillfälle. Utbildning för de som skall bli ZO nästa vhtår kommer att
genomföras den 24 maj 2014 på Skälby loge i Kalmar.
ZO bör planera in ett fjärde zonmöte där presidieutbildning skall genomföras.
 Hjälp, Torgny Rönnestad
Världens Barn (VB), nytt Lionsprofilprojekt i år är diabetesklinik på Sri Lanka
TV-gala genomförs fredagen den 11 okt
Rutiner mm enligt till klubbarna tidigare utsänd information.
”Slingan” på TV under galan, som markerar vilka som betalat in 50 000 kr eller mer tas
bort i år. Konkurrerar med telefonnumren som man kan ringa till. De som skänkt 50 000 kr
eller mer kommer att synas söndagen före resp efter insamlingsgalan
NB Inga insamlade medel skall skickas till DK, utan direkt till Radiohjälpen 901950-6.
Märk inbetalningen Lions
Informationen om hur VB organiseras skall tas upp i DG nyhetsbrev.
 Ungdom, inkl lägret 2013, Jan Almqvist och Anita Hult
Anita kommer att lämna ytterligare information successivt.
Hon önskar att få e-postadress på ungdomsansvariga från resp klubb.
Jan A och Olle Ahlström lämnade en fullödig information från årets ungdomsläger.
Film från lägret och annan info finns på vår hemsida.
Kostnadsutfallet mm är klar i det närmaste. Lägret omslöt ~250 000 kr.
Lägret fick goda recensioner av deltagande ungdomar och vuxna enligt genomförd enkät.
Inför nästa läger inom distriktet(om tre år) måste verksamheten analyseras för att se vad
som kan göras bättre och hur lägren ska genomföras mm.
Här bröt DG alla genomgångar och förklarade att det var dags för en timmes lunchrast.

När timmen hade passerat och vi var mätta och belåtna efter den goda maten bjöds på en
konsert av den blott 16-åriga Minna Edman Ljung. Hon spelade och sjöng många moderna
poplåtar, från bland andras Rihannas och Sara Larssons repertoarer.
Minna avtackades av Anita med en liten penninggåva och en vacker blomsteruppsättning.
Efter konserten återupptogs mötet med samma geist som före lunchuppehållet.
 PR-info, Johnny Berggren
Alla klubbar syns bra i respektive lokala medier.
Skicka in bilder och verksamheter till Ulf, som lägger ut dessa på hemsidan.
Kontakta lokala medier om hur de vill ha vår info.
 Lions Quest, Torgny Rönnestad:
Lions Quest finns i 50 länder och startade i Sverige 1987.
Hittills har 27 000 lärare utbildats.
Det är ett värdegrundsprogram som kallas “Tillsammans” och finns för förskolans år 0-5,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och utvecklar färdigheter i:
- att arbeta tillsammans
- att visa respekt för andra människor
- att ta ansvar
- att fatta bra beslut
- att sätta mål
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I den utvärdering som skolverket gjorde 2010 ingick åtta olika företag som jobbar med
förebyggande mobbning och värdegrundsarbete. Förutom Lions Quest bl.a. Friends.
Utvärderingen var något negativ och det gällde alla åtta org.
Tyvärr har bara 7 kurser intecknats i år och det krävs 40 kurser för att ekonomin skall gå
runt!
 IT och web, Ulf Olofsson:
IT-gruppens budget struken rakt över av GR.
Stort arbete med registret
Planarbete pågår med att skapa ny layout på hemsidan.
Glöm inte att maila/meddela till Ulf vad gäller verksamheter, nya adresser, aktiviteter och
annat av gemensamt intresse.
M-rapporteringen fungerar skapligt.
Påminner om att rapport PU 101 skall skickas in årligen
Likaså skall klubbrapporterna skickas in i god tid.
Vid eventuella problem eller ev frågor, kontakta Ulf.

17. Gemensamma inbetalningar (DK).
Redovisade Hans bokslutet för 2012 - - 2013 och det ekonomiska läget till och med dagen.
Beslut: Båda rapporterna godkändes av mötet
På kommande lista avseende gemensamma betalningar tas avgiften för diabetesläger bort.
Detta pga av att inga läger kommer att genomföras, utom i Kalmar och Blekinge län där
mindre läger skall genomföras och här får resp zon och klubb själva besluta hur vill agera.
NB. Avgiften till distriktet är fortfarande oförändrat.

18. Övriga ärenden:
a) DR förnyade förslag rörande ”bestämmelser för fonderade pengar” ärendet.
DK, Hans F, föredrog bakgrunden till dessa pengar och DR förslag till statuter för de
”fonderade pengarna”
 Lions klubb, eller Lions klubbar i samverkan, inom distrikt 101-SM kan söka.
 Medlen som söks skall avse ungdomsverksamhet som enskild Lions klubb,
 eller flera Lions klubbar gemensamt, arrangerar.
 Ekonomisk kalkyl skall bifogas ansökan.
 Maxbelopp som resp klubb kan erhålla är 20 000 (tjugotusen) kronor.
 Beloppet erhålls i efterskott mot uppvisande av kvitton.
 Medel kan erhållas vid max tre (3) tillfällen per Lions klubb(ar).
 Medlen får inte användas för att stötta andra föreningars verksamheter.
 DR beslutar om ansökan skall beviljas eller inte.
Beslut: Distriktmötet beslöt att ovanstående statuter för ”fonderade pengar” skall gälla from
dagen
b) Paul J: Forskningsfonden
Möjlighet för resp klubb att själva ”peka ut” egen kandidat till stipendium, dvs om klubben
satsar mer än 25 000 kr.
Delvis ny inriktning på hur medlen skall fördelas, fonden kommer fortsättningsvisatt rikta in
sig mer mot funktionell forskning. Detta kommer att gagna forskningen framgent.
Det finns uppvaktningskort vid födelsedagar eller kondoleanskort. Vid behov, kontakta Paul.
Om man sätter in pengar vid en uppvaktning räknas detta som aktivitet.
c) Paul J: Nomineringar
Kom in med namnförslag till DG, 1vDG och 2.vDG, senast 31 jan 2014. Info, råd och
anvisningar kommer att skickas över till res p klubb i närtid.
d) Anders E: Conventionlotteri
Togs upp frågan om distriktet kan tänka sig att starta upp ett ”conventionlotteri” där första (och
enda) pris blir en resa och logi för två tur och retur till nästa Convention som kommer att ske i
Toronto under juli 2014.
Beslut: Mötet beslöt att genomföra ett conventionlotteri och med 1.vDG som ansvarig.
Lottpris 50 kr/st. Klubb eller individ kan beställa lotter
Dragning vid DR-mötet medio jan 2014.
Inköp belastar AD-kassan (dvs klubbkassan).
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19. Nästa DM.
Nästa distriktsmöte kommer att ske den femte (5) april anno 2014 uti Eksjö kommun.
Varmt välkomna allesammans och kom gärna fler deltagare från respektive klubb än idag.

20. Avslutning.
Då inga ytterligare ärenden eller frågor eller kommentarer motsvarande förelåg förklarade
Joakim detta distriktmöte (DM) avslutat och slog nästan ordförandeklubben i bordet.
DG önskar det bästa för alla klubbar och dess medlemmar.
Han uppmanade var och en att vara rädda om sig och om andra samt ta det lugnt längs vägarna
hemåt.
Före klubbslaget tog IPDG Monica chansen och tacka Joakim för ett välförrättat värv som
ordförande vid sitt första DR.
Monica passade även på att initiera ett fyrfaldigt leve och skönsång för Joakim som nyligen
blivit ett år äldre.
Efter detta tackade Joakim igen för ett fint och aktivt distriktsmöte och överlämnade ordet till
Jan A och Johnny B som gjorde en kort variant av ”Lions Lyfter”
Vi genomförde en ”metaplanövning” och lärde oss att tänka utanför ramarna mm.
”Lions Lyfter” verkar gillas av de flesta och flera klubbar har bokat in teamet för info på
klubbnivå.
När informationen var slut kunde Joakim återigen tacka alla och önska en trevlig höst och med
ett rejält klubbslag i bordet avsluta höstens distriktsmöte avslutat. Joakim framförde härutöver
ett extra STORT tack till LC Vetlanda för ett perfekt arrangerat DM

Joakim Värn
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Charlotte Samuelsson
LC Virserum

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen

PS
Den 28 september anno 1984 hände det att:
USAs president Ronald Reagan och Sovjets utrikesminister Andrej Gromyko möts i Vita huset och
samtalar i nästan fyra timmar. På amerikanskt håll beskrivs samtalet som intensivt och fruktbart
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