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Protokoll distriktsmöte
2014-09-13 i Emmaboda
Lionsdistrikt 101-sm
LP Jan-Erik Björnsson, Emmaboda hälsade oss alla varmt välkomna till dagens
förhandlingar. Han delade därefter ut en MJF till chartermedlemmen Oswald
Carlsson, 94 år för lång och trogen tjänst i klubben. Därefter lämnades ordet över
till kommunchef Anette Strömblad som på ett inspirerande sätt berättade om
utvecklingen i Emmaboda kommun.
1.

Mötets öppnande

DG Anders Eriksson hälsade också alla varmt välkomna till årets första DM och förklarade mötet
öppnat.

2.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen skickades ut per e-post 2014-07-27, 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 49 delegater, fastställdes.

4.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes DG Anders Eriksson, LC Ronneby.

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 Göran Wising, LC Karlshamn samt
Börje Johansson, LC Alvesta.

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 under punkt 18, kunde förhandlingsordningen fastställas.

9.

Verksamhetsrapport och resultat för 2013-2014

DG presenterade i IPDG Joakims frånvaro verksamhetsrapporten från föregående verksamhetsår.
Rapporten har också skickats ut till samtliga medlemmar i distriktet via e-post.
DK Hans Folkesson redovisade resultatrapport samt balansrapport från 2013-06-30 - 2014-07-01.
Beslut: Med justeringen att klubbtillhörigheten för IPDG Monica Jönsson är Karlshamn
godkändes verksamhetsrapporten för 2013/2014. Vidare beslöts att resultat- och balansrapport
skall läggas upp på distriktets hemsida.
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10.

Revisorernas rapport

I revisorernas frånvaro läste DG Anders upp revisionsberättelsen och deras förslag att bevilja DR
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
Beslut: Mötet godkände revisorernas rapport och DK:s ekonomirapporter samt att dessa
överföres till ny räkning.

11.

Fastställande av ansvarsfrihet

Beslut: Mötet beslöt att följa revisorernas förslag och att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013/2014.

12.

DG:s verksamhetsplan 2014-2015

Anders presenterade sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Fokus kommer att ligga
på Lions Lyfter, framtid/förnyelse/föryngring, klubbfilialer samt Leo- och studentklubbar.
Verksamhetsplanen i sin helhet finns upplagd på vår hemsida. DG avslutade sin presentation med
en Lionssång inspelad av IP Joe Preston.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna DG:s verksamhetsplan för 2014/2015.

13.

Rapporter från DG

Anders informerade om att 170 Lionstält skickades till Norra Irak vecka 34. Två veckor senare
skickades ytterligare 1000 tält dit, varav 850 var Lionstält. Detta innebär att lagret nu är helt tomt
och MD har beslutat att beställa nya för en total kostnad av 1.000.000 kr och uppmanar klubbarna
att snarast betala in de 500 kr som är beslutade på RM för detta ändamål.
MD har också beslutat att hjälpa brandoffer för skogsbranden i Västmanland. Man avsätter
150.000 kr till detta och skall i första hand gå till drabbade där inte försäkringen gäller.

14.

Skrivelser

PDG Eva Persson från 101-S om ”Women in Lions” som går ut på att öka antalet kvinnor i Lions.
MD har beslutat att avsätta 50.000 kr för detta projekt. En budget skall presenteras på GR-möte 3.
Det skall bl a utses en ansvarig kvinna i varje distrikt att jobba med detta. DG föreslår att GMTansvarige Joakim Värn handlägger/ bevakar ärendet för 101-SM och att beslut om projektet tas på
nästa DM, våren 2015.
Beslut: Mötet beslöt att arbeta enligt DG:s förslag ovan.

15.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1 Göran Wising:
Första zonmötet äger rum i Karlshamn 15/9. Många klubbar har genomfört Lions Lyfter. Några
klubbar inte anmälda till första mötet och är inte representerade på detta DM. Finns lite att jobba
med sålunda.
Zon 2 Börje Johansson:
Första zonmötet äger rum 24/9. Då deltar även DG Anders och GLT Bill. Vill gärna få igång
gemensamt zonprojekt.
Zon 3 Jan Falk:
Första zonmötet planerat till första halvan av oktober.
Zon 4 Tomy Runeklint:
Tvungen lämna återbud till DM. Ingen rapport.
Zon 5 Göran Johnsson:
Första zonmötet äger rum 30/9. Zon 5 är ansvarig för ungdomsläger 2016.
Zon 6 Sören Sjöholm:
Man hade sitt första zonmöte 1/9 och 32 medlemmar från klubbarna deltog. Man har startat ett
gemensamt projekt ”Bondprojektet” tillsammans med Linköpings regionsjukhus för att skapa
bättre miljö för cancerdrabbade barn. Söndag 14/9 arrangeras ”Bonddagen” hos klubbar i zonen,
tillsammans med Räddningstjänsterna på resp ort för att samla in pengar till projektet.
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Nästa zonmöte äger rum 17/11. På dagens DM var även VZO Christer Johansson, LC Västervik
närvarande.

16. Rapport från kommittéer:
a: GMT, Jan Almqvist:
Presenterade en rapport om GMT:s arbete som sammankallande Joakim Värn sammanställt.
Många klubbar har kört Lions Lyfter och tagit fram handlingsplaner, flera besök är inbokade i
höst. Nästa fas blir uppföljningsmöten. Samtliga ZO ingår i teamet. Avslutningsvis presenterades
GMT-teamet.

b: GLT, Bill A Fridström:
Presenterade distriktets mål med ledarskapsutveckling. Bl a skall GLT-teamet i samverkan med
zonerna och klubbarna identifiera och utveckla nya lionsledare på alla nivåer. En annan
målsättning är att varje zon har valt en VZO innan verksamhetsåret startar. Ett stort ansvar för
GLT är att utbilda klubbtjänstemän, en plan för innevarande verksamhetsår presenterades.

Väl så här långt komna ajournerades förhandlingarna för lunch, men först efter
att samtliga deltagare ”skakat” loss till ”Be happy” med mycket handklapp. Bra
initiativ DG.
c: Hjälp, Torgny Rönnestad:
Presenterade årets Världens Barn upplägg. Den stora TV-galan sker den 3/10 på SVT1.
Insamlingshelger i år är 26-27/9 samt 3-4/10. Årets profilprojekt för Lions är åter mödravård i
Tanzania. 5% av de insamlade medlen tillfaller Lions. Rapport till Torgny via e-post 3/10 om
klubbarnas donationer. Avser man donera 50.000 kr eller mer behöver Torgny veta detta i god tid,
då kommer man att finnas med på slingan som rullar i TV-rutan. I fjol var 101-SM bäst i MD med
900.000 kr insamlat till VB.
Därefter presenterade Torgny lite statistik och info kring LCIF.

d: LEO, Monica Jönsson:
Har ett 3-års mandat med målsättningen att hjälpa klubbarna att komma igång med Leoverksamhet
och bildandet av studentklubbar. Totalt i MD har vi idag fyra aktiva klubbar och två nya på gång.
Hon besöker gärna klubbarna och informerar om hur man kommer igång. Hon delade ut ett
infoblad som kortfattat beskriver Leoverksamheten i Lions.

e: Ungdom, Anita Hult:
Informerade oss om att nio ungdomar från vårt distrikt deltagit i ungdomsläger 2014. Den 4-5/10
är det YEC-konferens om kommande lägerverksamhet 2015. Info kommer efter denna konferens.
Hon läste också upp ett brev från en av årets stipendiater som var på läger i Danmark om hur
mycket lägret betytt för hennes personliga utveckling. 2016 skall vårt distrikt åter arrangera
ungdomsläger, denna gång i zon 5. Anita uppmanar oss alla att redan nu tänka på att skaffa/ställa
upp som värdfamiljer till kommande läger samt att skicka ut ungdomar till sommarens läger 2015.

f: PR-info, Johnny Berggren:
Informerade om att det finns en mycket bra PR-Info handbok på Lions hemsida, som alla PR-Info
ansvariga i klubbarna borde läsa. Där kan man också se pressreleaser som går ut till samtliga
tidningar genom Maud på huvudkontoret i Stockholm. Man kan även se de pluggannonser för
Lions som ni ibland kan se i de större dags- och kvällstidningarna. Johnny uppmanade oss till sist
att skicka in material när vi har våra aktiviteter, till vår egen hemsida (via Ulf Olofsson) och till
The Lionstidningen samt att ta för vana att gå in på Lions hemsida.

g: Lions Quest, Thomas Bjelm:
Punkten utgår då Thomas fått förhinder att delta på DM.
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h: IT och web, Ulf Olofsson:
Önskar mer material från klubbarna till hemsidan. Många klubbar har hemsidor, men här finns
mycket att göra, menar Ulf. De behöver ständigt uppdateras så att aktuell information finns med.
Han rekommenderar att använda något som heter E-Clubhouse som bl a är enklare att hantera och
administrera. Kontakta gärna Ulf, så berättar han mer. Medlemsregistret är väldigt viktigt för
klubbarna att sköta, så fort något ändras som telnr, mailadresser o s v måste detta uppdateras.
Varje månad skall även M-rapporten skickas in. Kontakta Ulf om ni behöver hjälp. En analys av
bef medlemsregister skall göras på MD-nivå.
Han meddelar vidare att vi kommer fortsätta med anmälningar till DM och andra aktiviteter via
nätet.

Väl framme här körde DG igång en film om ASK 1. Årets projekt som går ut på
att varje Lionsmedlem frågar någon utanför Lions om att bli medlem.
17. Gemensamma inbetalningar (DK)
DK presenterade de gemensamma inbetalningarna för 2014/2015 som beslutades på RM och som
skall beslutas idag. Inbetalning på 380 kr/klubb till STIM är tvingande. Blanketten kommer att
läggas upp på hemsidan som excel eller PDF-fil. DK uppmanar kassörerna i klubbarna att alltid
skriva vad inbetalningarna avser samt avsändare som LC och klubbnamnet, inte Lions Club
och klubbnamnet.
Beslut: Mötet beslöt att klubbarna betalar 2.500 kr/klubb till ungdomsläger, 300 kr/klubb till
värdfamiljer, 40 kr/medlem till LCIF samt 50 kr/medlem till Lions Forskningsfond.

18. Övriga ärenden
a: Lions forskningsfond, Paul Josefsson: Föredrogs av DG då Paul ej kunde närvara.
1. Årsredovisning för Lions Forskningsfond mot folksjukdomar för perioden 2012/2013 är
godkänd och fastställd på extra DM-möte via nätet 2014-05-25.
2. Revisionsrapport för Lions Forskningsfond 2012/2013 godkändes på extra DM-möte 2014-0525 via nätet. Styrelsens ledamöter beviljades på samma möte ansvarsfrihet för 2012/2013.
3. Revidering av stadgar och arbetsordning för fonden har presenterats genom utskick till samtliga
i distriktet via e-post inför detta DM.
Beslut: Mötet godkände revidering enligt ovan.
4. Presentation av fondens arbete och föreslagna förändringar har skickats ut till samtliga i
distriktet via e-post inför detta DM.
Beslut: Mötet godkände de föreslagna förändringarna ovan att gälla fr o m 2015-01-01samt att
arbeta enligt postdocs.
5. Konteringsinstruktioner för fonden har skickats till samtliga i distriktet via e-post inför detta
DM.
Beslut: Mötet beslöt att konteringsinstruktionerna ovan skall tillämpas.
P g a tidsbrist behöver ovanstående 5 punkter om Lions Forskningsfond justeras direkt.
Beslut: Mötet beslöt att punkten härmed är omedelbart justerad.

b: Conventionlotteriet, Jan Almqvist:
Presenterade ett bildspel från paraden på Convention i Toronto där 15.000 Lions från hela världen
deltog. Convention 2015 är på Hawaii. Distriktsrådet föreslår att arrangera conventionlotteri för
2015 och Hawaii.
Beslut: Mötet beslöt att vi deltar i lotteriet och skall anordna ett sådant. Ansvarig för detta blir
VDG Jan Almqvist.
Med anledning av lång resa och förmodat dyrare biljetter än vanligt föreslår distriktsrådet att höja
lottpriset till 100 kr/andel.
Beslut: Mötet beslutar att höja lottpriset till 100 kr/andel inför convention 2015.
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c: Marknadsföring, Erling Bengtsson, LC Kalmar/Unionen:
Efterlyser att klubbarna får ta del av den marknadsföring som görs centralt, t ex få ta del av
pressreleaser mm att använda i klubbarnas marknadsföring på hemmaplan för att visa vad Lions
gör och på så sätt synliggöras mer. DG föreslog att ta fram en motion om detta till RM i Lund
2015 och att en arbetsgrupp tillsätts bestående av Erling, Johnny Berggren samt ev någon till i
klubben.
Beslut: Mötet uppdrar åt arbetsgruppen ovan att ta fram en motion kring detta. Denna måste
vara DR tillhanda senast 2014-10-31. Motionen lägges även upp på hemsidan så att samtliga
klubbar i distriktet kan bifalla/avslå den för att förhoppningsvis ge mer kraft bakom motionen.
Motionen kommer att föredras på DR i november.

e: Punkten togs före d: av praktiska skäl. Uppstart diabetesläger, Anders E:
DG informerade samt visade bildspel från diabeteslägret som pågår sedan i onsdags 10/9 och
avslutas på söndag 14/9. Lägret genomförs på marinens fritidsanläggning Skönstavik i Karlskrona
med 30 deltagare. Där får barnen grundkunskaper om diabetes, kost och fysiska aktiviteter och
kanske viktigast; träffa andra barn som också drabbats av denna sjukdom. DG skall arbeta för att
Jönköping och Norra Kalmar län deltar igen så att vi åter kan göra diabeteslägret till en
distriktsaktivitet. På detta läger har klubbarna i zon 1, 2 och 3 bidragit.
Beslut: Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen får uppdraget att skriva en motion med
inriktning att åter arrangera diabetesläger som distriktsaktivitet och där klubbarna bidrar med
2.500 kr/klubb. Motionen presenteras på kommande DM till våren 2015.

d: Extra GMT, Johnny B och Jan A:
Showade för oss i sann Lions Lyfter anda. Hela första bänkraden aktiverades i en liten
teaterföreställning på scenen. Allt med tanken att det kanske är något man kan göra på
uppföljningsmötena hos klubbar som haft Lions Lyfter. Ett intervjuformulär där hela GMT-teamet
spelat in olika Lionsfrågor pågår också.

19.

Nästa DM

Nästa distriktsmöte äger rum 18/4 2015 på Ronneby Brunn, med LC Ronneby som värd.

20.

Avslutning

Presenterade DG bra informationsmaterial om Lions för nya medlemmar som finns att hämta på
LCI:s hemsida och som Frida Wahlgren på huvudkontoret i Oak Brook översatt till svenska.
DG tackade därefter LP Jan-Erik för ett mycket väl arrangerat distriktsmöte och överlämnade en
bukett blommor.
PDG Monica tackade Anders för ett väl genomfört möte och passade också på att tacka LC
Emmaboda för ett välarrangerat distriktsmöte.

Anders Eriksson
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Göran Wising
LC Karlshamn

Börje Johansson
LC Alvesta
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA E-POST
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