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Protokoll distriktsmöte
2015-04-18 i Ronneby
Lionsdistrikt 101-SM
LP Mats Karlsson, Ronneby hälsade oss alla varmt välkomna till dagens
förhandlingar. Innan mötet parentation, LEO-information, Hand in Hand
information, musikunderhållning samt presentation om Ronneby av kommunalråd
Roger Fredriksson.
1.

Mötets öppnande

DG Anders Eriksson hälsade också alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 53 delegater, fastställdes.

3.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes Sven-Erik Karlsson, LC Kalmar/Unionen.

4.

Val av sekreterare för mötet

Föreslogs och valdes DS Dan Jönsson, LC Sölvesborg.

5.

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

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thomas Carlsson, LC Ronneby samt
Mats Karlsson, LC Ronneby.

6.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 24, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

7.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 24, kunde förhandlingsordningen fastställas.

8.

Verksamheten under innevarande år
a.

DG presenterade sin verksamhetsrapport från 2014-07-01 t o m 2015-02-28.
Beslut: Mötet godkände verksamhetsrapporten för ovan nämnda tid.
b. DK Hans Folkesson redovisade resultat- samt balansrapport från 2014-07-01 t o m
2015-02-28. Han informerade också om att inbetalningarna från klubbarna fungerar bra.
Beslut: Mötet godkände resultat- samt balansrapport för ovan nämnda tid.

9.

Val av två revisorer och två ersättare för 2015/2016

Distriktvalnämndens ordförande Paul Josefsson föreslog att till revisorer för 2015/2016 välja
Torbjörn Elardt, LC Nässjö samt Kenneth Johansson, LC Nässjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Torbjörn Elardt samt Kenneth Johansson, båda LC Nässjö till
revisorer för verksamhetsåret 2015/2016.
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Till ersättare för ovanstående revisorer föreslogs Per-Inge Kindstrand, LC Eksjö samt
Lars-Åke Andersson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Per-Inge Kindstrand samt Lars-Åke Andersson, båda LC Eksjö till
revisorsersättare för verksamhetsåret 2015/2016.

10.

11.

Lions Forskningsfond
a.

Till ordinarie ledamot i styrelsen för Lions Forskningsfond 2015 t o m 2017 föreslogs
Paul Josefsson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Paul Josefsson till ordinarie styrelseledamot i Lions
Forskningsfond för 2015 t o m 2017.

b.

Till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond föreslogs Anders Ericsson, LC
Ronneby. Valet gäller ett år.
Beslut: Mötet beslöt att välja Anders Ericsson till suppleant i styrelsen för Lions
Forskningsfond för verksamhetsåret 2015/2016.

c.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Lions Forskningsfond har skickats till
samtliga medlemmar i distriktet via epost. Paul Josefsson läste upp revisorns förslag att
bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013-07-01 t o m 2014-06-30.
Beslut: Mötet beslöt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-07-01 t o m 2014-06-30.

Presentation av kandidat till posten som DG för 2015/2016

Till DG för verksamhetsåret 2015/2016 föreslår distriktvalnämnden att välja Jan Almqvist,
LC Hultsfred som nominerats av 13 klubbar. Jan presenterade sig själv och sina idéer.

12.

Val av distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Jan Almqvist, LC Hultsfred till distriktsguvernör i 101
SM för 2015/2016.

13.

Presentation av kandidat till posten som 1:e VDG för 2015/2016

Till 1:e VDG för verksamhetsåret 2015/2016 föreslår DVN att välja Anders Hult, LC Vetlanda
som nominerats av 11 klubbar. Anders presenterade sig själv och sina idéer.

14.

Val av 1:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt att välja Anders Hult, LC Vetlanda till 1:e vice distriktsguvernör i 101 SM
för 2015/2016.

15.

Presentation av kandidat till posten som 2:e VDG för 2015/2016

Till 2:e VDG för verksamhetsåret 2015/2016 föreslår DVN att välja Christer Johansson, LC
Västervik som nominerats av 12 klubbar. Christer presenterade sig själv och sina idéer.

16.

Val av 2:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt att välja Christer Johansson, LC Västervik till 2:e vice distriktsguvernör i
101 SM för 2015/2016.

17.

Redovisning av distriktrådets förslag till befattningar inom MD

Paul Josefsson redovisade distriktsrådets förslag till befattningar inom MD för kommande
verksamhetsår 2015/2016.
Beslut: Mötet godkände distriktrådets förslag till befattningar inom Multipeldistriktet för
2015/2016.

18.

Från klubbarna avgivna motioner

Inga motioner har inkommit.
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19.

Fastställande av budget för 2015/2016, inklusive avgift till distriktet

DG elect Jan Almqvist presenterade sin budget för kommande verksamhetsår. Budgeten bygger på
ett medlemsantal av 1250 medlemmar och med oförändrad medlemsavgift på 100 kr/medlem.
Beslut: Mötet fastställde den föreslagna budgeten för 2015/2016.
Beslut: Medlemsavgiften till distriktet blir oförändrad, 100 kr/medlem.

20. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktsmöte samt
beslut om detta
LC Vimmerby tillsammans med LC Vimmerby/Linnéa erbjuder sig att arrangera nästa
distriktsmöte 2015-09-12 i Vimmerby.
Beslut: Nästa distriktsmöte äger rum 2015-09-12 i Vimmerby, med LC Vimmerby och LC
Vimmerby/Linnéa som värdar.

21.

Information om riksmötet i Lund

DG Anders informerade om att samtliga inlämnade motioner till Riksmötet avslås av
Guvernörsrådet (innebär att de ändå kan komma att godkännas på riksmötet). Sålunda vår egen
motion om bättre mediabevakning från LC Kalmar/Unionen.
Det kommer däremot att bli en intensiv annonskampanj om Lions i våra större dags- och
kvällstidningar med start i maj. Nedan följer förslag från Guvernörsrådet som skall beslutas på
Riksmötet:
-Katastrofberedskapen 100 kr/medlem
-Hand in Hand 900 kr/klubb
-Tältprojektet ”Bring Quality To Life” 500 kr/klubb
I MD:s budget för 2015/2016 föreslås medlemsavgiften till MD bli 300 kr för huvudman. Fyra
familjemedlemmar i samma klubb betalar 150 kr/medlem. Man har också förhandlat om STIMavgiften som blir 250 kr/klubb.

22.

Zon 1-3 framställan om distriktets bidrag till finansiering av diabetesläger hösten 2015

ZO Jan Falk presenterade finansieringen av lägret. Klubbarna i zon 1-3 betalar 2 500 kr/klubb. För
att få en fullständig finansiering säkerställd ansöker klubbarna i zon 1-3 om 25 000 kr av de i
distriktskassan avsatta medlen för diabetesläger för att kunna genomföra årets läger.
Beslut: Mötet beslöt att distriktet bidrar med 25 000 kr för att säkerställa genomförandet av ett
diabetesläger hösten 2015.

23.

Utdelning av Lejonkulan

IPDG Joakim Värn har beslutat att Lejonkulan skall utdelas till LC Tingsryd. I hans frånvaro fick
PDG Monica Jönsson äran att dela ut Lejonkulan till representanter för klubben, som stolta
tackade för detta och berättade att man arbetar hårt i klubben för att människor skall trivas och att
man förra verksamhetsåret delade ut 650 000 kr. För detta fick man stora applåder.
Här ajournerades mötet för lottdragning samt kaffe.
Innan mötet återupptogs fick LC Tingsryd några minuter att informera om hur man kan
marknadsföra sig lokalt. För en mindre annonskostnad fick man en helsidesartikel om sin
verksamhet i en lokaltidning som delas ut till samtliga hushåll i kommunen.

24.

Övriga ärenden

a. Total sammanställning av hjälpinsatser i distriktet, Jan Falk, LC Emmaboda:
Jan efterlyser en övergripande sammanställning av klubbarnas hjälpinsatser lokalt, nationellt samt
internationellt att användas i bl a PR-syfte och fick positiva reaktioner från mötesdeltagarna kring
förslaget. Förslag framkom att lägga upp denna sammanställning på klubbarnas hemsidor.
Beslut: Tas upp på nästa DR-möte och konkret förslag presenteras på nästa DM i Vimmerby i
höst.
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b. Lions Lyfter:
Jan Almqvist och Johnny Berggren informerade genom show, gitarr och sång att arbetet med
Lions Lyfter fortsätter med full styrka ute i klubbarna.

25.

Presentation av distriktsrådet för 2015/2016

DG elect Jan Almqvist presenterade sitt distriktsråd för det kommande verksamhetsåret. Han
delade också ut namnskyltar till 1:e VDG Anders Hult med partner samt 2:e VDG Christer
Johansson med partner.
Mötesordförande Sven-Erik önskade det nya distriktsrådet lycka till.

26.

Mötets avslutande

Ordförande Sven-Erik tackade mötesdeltagarna och för förtroendet att leda mötet.
DG Anders tackade honom för ett mycket väl genomfört möte med blomma och bok om Ronneby.
Han tackade också LP Mats Karlsson och Ronnebyklubben för ett väl genomfört arrangemang.
DG elect Jan tackade Anders och dekorerade honom med Past DG nål, om än något tidigt.
Därefter tackade även DG Anders mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Sven-Erik Karlsson
Mötesordförande

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras
Thomas Carlsson
LC Ronneby

Mats Karlsson
LC Ronneby
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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