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

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2016-11-26
Företagarnas Hus, Växjö
Anders Hult, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Johnny Berggren, Jan Falk, Charlotte Samuelson, Bill A Fridström, Christer
Johansson, Marie Erlandsson, Ann-Christin Olsson, Åke Grönkvist, BrittMarie Sellbrink, Ylva Sjöholm, Göran Wising, Paul Josefson,
Ylva Nilsson, Margareta Linnér, Kjell Turesson, Alexandra Castelo Branco
samt Jan Almqvist.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

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

2.

Val av två protokolljusterare

Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen (ZO zon 3) samt Marie Erlandsson, LC Oskarshamn (ZO
zon 4) valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 25/10 2016 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 21, övriga frågor

Paul Josefson 21a ”Lejonkronan”, Göran Wising 21b ”Narkotikahundar” samt Jan Almqvist 21c
”Utmärkelser”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 21 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Just nu pågår en turné kallad ”Motown” med gruppen Afrodite, som ingår i ”Lions Vänner” med
konserter runt om i landet. Vid dessa har Lions möjlighet att visa upp sig och stå med
skrammelbössor för Syriens flyktingbarn. I Karlskrona och Kalmar fick man ca 3 000 kr på vart
ställe i bössorna. I går 25/11 spelade man i Växjö. Turnén fortsätter under våren 2017.
Alla katastroftält är skickade till Mosul i Irak, det är därmed tomt i lagret. DG uppmanar
klubbarna att köpa nya tält, så lagret kan fyllas på. Ett tält kostar numera 6 000 kr.
DG uppmanar vidare att fortsätta stödja mässlingskampanjen.
De blå 100-års kassarna beställes direkt från jubileumsgruppen. Från centralt håll uppmanas
vi att göra något bestående i samband med jubileumsinsamlingen, t ex trädplantering och liknande.
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Allt vi samlar in i klubbarna (alltså inte bara till 100-årsjubiléet) ska redovisas i MyLCI.
Är man osäker hur göra, kan man kontakta Jan Falk, ansvarig för medlemsregistret i vårt distrikt.
Det kommer att bli en kurs för lägerledare som ska ansvara för internationella ungdomsläger.
Kursen kommer att äga rum i Turkiet till våren.
STIM-avgiften kommer fr o m 2017 att debiteras per medlem i klubben.
Medel till Hand in Hand är numera frivilligt för klubbarna att betala in. MD har 213 000 kr
avsedda för nya projekt. Det har också beslutats att man kan använda dessa medel för t ex
symaskiner till flickskolan i Nepal och liknande projekt.
Senast 6/12 ska DG nominera distriktets bidrag i teckningstävlingen. Vi ska välja mellan 4 bidrag.
DG visade bildspel med Framtidsgruppens och PR-gruppens redovisning. PR-gruppen samarbetar
under ett års tid med marknadsföringsbyrån Springtime. Bildspelen bra för t ex ZO att ta med på
zonmöten.
Beslut: Båda dessa bildspel bifogas detta protokoll.
DG uppmanar till att hjälpa VDG Christer att hitta lämpliga kandidater till nästa års DR/styrelse,
då många av nuvarande ledamöter ska ersättas.

8.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1, Ann-Christin Olsson: Haft ett zonmöte i Tingsryd 14/11 med samtliga klubbar närvarande.
Två zonmöten är planerade till våren. ZO har varit på ett klubbesök hittills. Hon hjälpte även till på
Motown- konserten i Karlskrona.
Zon 2, Margareta Linnér: Haft ett zonmöte i Lenhovda i september. Nästa möte blir på måndag
28/11 i Växjö, där Missing People kommer att informera om sitt arbete. Har besökt tre klubbar
hittills. Man planerar en gemensam jubileumsfest för samtliga klubbar i zonen. Margareta tipsade
om att bjuda in Sjöräddningssällskapet till ett zonmöte eller klubbmöte, för att informera om
flyktinginsatser i Medelhavet. Det är mycket intressant att ta del av.
Zon 3, Johnny Berggren: Haft zonmöte 25/10, samtliga klubbar närvarande. Där tog man upp
Världens Barn, DM i Tranås, Glömda Barnen som zonaktivitet samt förslag till nya. Planerar att ev
göra någon gemensam aktivitet under jubileumsveckan i maj 2017. Tog upp aktiviteter och PR i
klubbarna. Nästa möte blir 23/1 2017. Överlag bra stämning ute i klubbarna.
Zon 4, Marie Erlandsson: Har numera en VZO som även deltog i dagens DR-möte. Har haft ett
zonmöte. En del nya medlemmar ute i klubbarna.
Zon 5, Åke Grönkvist: Har haft ett zonmöte, nästa äger rum på tisdag 29/11 i Eksjö. Tyckte
bildspelen som DG nyss visade skulle vara intressant att visa på zonmötet.
Beslut: DG skickar de båda bildspelen som presenterades under DG-Info till samtliga ZO i
distriktet.
Zon 6, Kjell Turesson: Första zonmötet hölls i september. Där ställde han frågan till deltagarna;
”vad ska vi ha zonmöten till?” Frågan hade skickats ut till klubbarna innan mötet. Bl a framkom
att det sociala umgänget är viktigt. Kjell poängterade också att bildspelen ovan är bra redskap för
samtliga ZO att använda sig av. Har varit på ett klubbesök hittills.
DG sammanfattade redovisningen med att han tycker att våra ZO har lyft zonmötena till en högre
nivå.
Jan F framförde att ZO tar med sig till klubbarna vikten av att skicka protokoll från månadsmöten
till de olika zon-adresserna, så att alla protokoll kommer in. Jan gjorde ett utskick om detta i början
av verksamhetsåret och kommer att skicka det nu igen i ”halvtid”.
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9.

Rapport från kommittéer

LCIF/IR Alexandra Castelo-Branco: Det är genom LCIF de stora insamlingarna i världen görs i
vår organisation, inte minst mässlingskampanjen som pågår t o m 2017. För varje dollar vi samlar
in skjuter Bill och Melinda Gates Foundation till en dollar.
Man ska satsa mer på LCIF på klubbnivå genom att tillsätta en LCIF-koordinator i varje klubb för
att synliggöra LCIF mer. Tanken är ett nära samarbete med distriktens LCIF-ansvarige. DG
informerade lite kring detta i sitt senaste nyhetsbrev.
GLT Bill A Fridström: Poängterade vikten av att snarast hitta en VZO i zon 2 och 5. Till nästa
verksamhetsår ska en ny GLT utses. Bill pratade vidare om presidieutbildningarna och ZOutbildningarna till våren. Distriktet ska utse en kulturstipendiat. Bill har tagit fram ett PM inför
dagens möte.
Beslut: Bills PM bifogas detta protokoll.
GMT Charlotte Samuelson: Nästa telefonmöte med GMT- och GLT-gänget blir i januari 2017.
Normalt har GMT-gruppen telefonmöte en gång i månaden. Ett framtidsråd växer fram i GMTgruppen. Vid senaste rapporten till USA var vi 1186 medlemmar i distriktet. Finns ett antal
klubbar i Sverige som tyvärr riskerar att läggas ned.
Det ska utses en kontaktperson i varje klubb för ”mer kvinnor i Lions”.
Ungdomar på gymnasienivå, även dem som deltagit i Lions ungdomsläger, vet väldigt lite om vad
Lions är och vad vi gör. Därför har Charlotte bokat en informationsdag 8/12, på gymnasieskola i
Vetlanda för att informera om Lions och även om Leo. Ev deltar Monica som Leoansvarig också.
Ny GMT ska utses till nästa verksamhetsår.
LEO Monica Jönsson: Informerade lite kring läget i Växjöklubben där ungdomarna hjälper
moderklubben mycket i deras olika aktiviteter. Bildandet av en Leo-klubb i Kalmar ligger f n på is,
men man har inte gett upp. Intresse har också visats från Vetlanda om bildande av Leo klubb där.
Alexandra tipsade om att informera stipendiater från t ex ungdomsläger om Leo, när de håller sina
föredrag i Lionsklubbarna. Johnny, som deltog på informationsmötet i Kalmar menar att många
ungdomar är intresserade, men få tar steget. När man däremot frågade om ungdomarna var
intresserade av att bli ledare (som är just vad Leo är) blev man genast mer intresserade.
LQ Jan Almqvist (Tomas Bjelm ej närvarande): För att komma tillrätta med bl a nedskräpning och
skadegörelse i många problemorter i landet, har man kört ett antal Lions Quest kurser med stor
framgång. Vidare har man kört ett antal kurser i idrottsföreningar, också med stor framgång.
Jan A framförde en tanke att köra kurser i samarbete med bostadsbolag, för att komma till rätta
med problem i vissa bostadsområden. Ett upplägg där kanske den lokala Lionsklubben, det
aktuella bostadsbolaget och lokala skolan samarbetar. Diskussioner fördes, mötet positivt.
Beslut: Jan A kontaktar LQ-ansvarige Tomas Bjelm om detta.
Mötet ajournerades för lunch.
PR-Info Johnny Berggren: Visade lite publikationer och PR-material på Lions.se (Lions Sveriges
hemsida). Finns mycket material man enkelt kan ladda ner där. Han informerade också om att
Maud på HK i Stockholm hela tiden skickar pressreleaser om vad vi gör i Lions till olika media.
YEC Monica Jönsson: Informerade om vårt ungdomsutbyte (internationella ungdomsläger). Man
kommer detta verksamhetsår bl a att utbilda lägerledare i Turkiet. Poängterade vikten av att ZO
informerar klubbarna om att arrangera ungdomsläger 2019, för vår del. Aktuella zoner för
arrangerande är zon 2 och 4.
I år har vi blivit tilldelade 15 lägerplatser att skicka ut ungdomar på. Klubbarna ska göra
preliminäranmälan till Monica senast 15/12 2016.
IT/Medlemsregister Jan Falk: Visade den intresseanmälan som varje ny medlem numera ska fylla i
och som innebär att man godkänner att bli registrerad i Lions internationella medlemsregister.
Arbetet med att ta fram en ny hemsida är påbörjad och visades upp för rådet. Gå gärna in och titta
på olika funktioner, Jan vill gärna ha synpunkter och kommentarer. Nya sidan; lions-101sm.se
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DVN Paul Josefson: Det är dags att nominera kandidater till kommande verksamhetsår. I distriktet
ska vi nominera DG, 1VDG samt 2VDG för 2017/2018. Vi saknar kandidat till 2VDG, Paul
uppmanar ZO och klubbar att hitta lämplig kandidat till denna post. Nomineringar till distriktet ska
vara Paul tillhanda senast 31/1 2017.
Nomineringar till poster på MD-nivå ska vara Paul tillhanda senast 31/12 2016.
Påpekades att det är mycket viktigt att kandidater på både distrikts- och MD nivå presenterar sig
för klubbarna, annars är det väldigt svårt att nominera någon. Detta borde man kunna göra genom
t ex riksvalnämnden. Paul tar med sig synpunkterna.
Hedersrådet Jan Almqvist: Fem ledamöter i HR deltog i morgonens möte. Man pratade bl a om
LQ, forskningsfonden samt en hemlig punkt. DG undrade hur arbetet med att försöka lösa VZObristen går. Man hänvisade här till PDG Anders Eriksson och får återkomma i frågan.

10.

Ekonomi

DK Hans redovisade resultat- och balansrapport. Inkomster i distriktskassan 115 668 kr och
kostnader till dags dato 36 312 kr. Lite mer kostnader så här långt i år jämfört med föregående år
och det är sammaträdeskostnader som ökat. Däremot har resekostnaderna halverats,
förhoppningsvis beror det på mer samåkning till möten mm.
De olika kontona i distriktet presenterades.
Saknar f n inbetalning av medlemsavgifter från tre klubbar. Vidare svårt att få inbetalningar från
flera klubbar i zon 1, 2 och 3 till diabeteslägret 2016.
Endast 6 klubbar hittills har köpt lotter till Convention lotteriet.
Beslut: VDG Christer skickar ut påminnelse.
Distriktets ungdomsläger i somras klarade vi med 5 000 kr under budget.
Gemensamma betalningar presenterades. Numera slår man bara in antal medlemmar i klubben, så
kommer summan man ska betala in automatiskt.
Beslut: ZO informerar på kommande zonmöten att dessa gemensamma betalningar är prio 1 för
klubbarna att betala solidariskt.
Det finns 38 000 kr i distriktskassan öronmärkta för utbildning av narkotikahundar.

11.

Uppföljning av tidigare beslut

Kvarstår sedan förra mötet om Tickspack. DG meddelade att läget är oförändrat.

12.

Lions 100-årsjubileum/ny distriktskoordinator

DG informerade om att Bengt-Åke Johansson, LC Gävle utsetts till ny koordinator för MD:s
jubileumskommitté. Vårt distrikt saknar f n koordinator, då Anders E lämnat uppdraget. Ca
600 000 kr har hittills kommit in till jubileumsfonden. Man kan söka medel ur fonden redan nu.
Jan Almqvist föreslogs bli ny koordinator i 101SM.
Beslut: Distriktsrådet/styrelsen valde IPDG Jan Almqvist som ny koordinator i Lions 100-års
jubileumskommitté i distrikt 101SM. De blå jubileumskassarna beställes fr o m nu av Jan A.

13.

Riksmöte 2018

Bill informerade om att planeringen för riksmötet 2018 pågår för fullt. Flera möten har hållits,
kommittéer har bildats och man har glädjande fått Hans Folkesson som kassör i organisationen
kring riksmötet. Bl a ska ett kulturstipendium delas ut och det är vårt distrikt som föreslår kandidat
och 1VDG 2017/2018 är ansvarig för detta.
Bill avslutade med att hälsa välkommen till Ronneby 11-12/5 2018 under mottot för mötet;
”Ett möte för medmänniskor”

14.

Världens Barn

Alexandra rapporterade att distriktets klubbar har betalat in sammanlagt 561 723 kr till
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Världens Barn. Saknas dock redovisning från några klubbar. Insamlingen pågår t o m 31/12 2016.
DG tackade klubbarna för det fina resultatet.

15.

De Glömda Barnen

DG påminde om att insamlingen pågår t o m 31/12. Inbetalningar från klubbarna till Glömda
Barnen ska göras till DK.

16.

Kongresslotteriet

Information har gått ut till samtliga om convention lotter. Sista dag att betala för beställda lotter är
6/1 2017. Om bokning av biljetter till sommarens jubileums convention i Chicago måste göras
tidigt i januari 2017, måste dragning av vinnare göras direkt efter 6/1.
Beslut: Christer kollar hur det ligger till med biljettbeställningar till convention.

17.

Lions Forskningsfond

Paul informerade om att 4 klubbar i distriktet sponsrar ”egen forskare”. Det är Sölvesborg
(2 forskare), Vimmerby, Eksjö samt Karlskrona/Jarramas. Vi kommer att få besök av en av
forskarna som fått anslag på DM i Vetlanda i april 2017. Paul passade också på att tipsa
ovanstående klubbar om att bjuda in forskarna till ett månadsmöte för att informera om sin
forskning. De håller ett kort föredrag, tar inget arvode men ibland vill de ha reseersättning.
Anita Larsson är koordinator för fonden i Linköping och av henne kan man få uppgifter om olika
forskare.
Paul presenterade en jämförelse mellan distrikten som betalar in till vår fond. Denna visar att vårt
distrikt bidrar mest, både bland klubbarna i distriktet liksom från allmänheten.
Jan A och hedersrådet hade uppe fonden på sitt morgonmöte. Föreslår att sammanställa någon
sorts information att skicka till klubbarna om varför vi arbetar med fonden. Paul passade på att
informera att det nu finns en LFF-ansvarig i varje klubb. Ett bra tillfälle att marknadsföra fonden
är på kommande DM i april, när vi har en forskare som gäst.

18.

Motion Oskarshamnslägret

Vi har fått en motion från LC Oskarshamn om att varje klubb i distriktet ska bidra med 1 000
kr/klubb och år för att säkerställa att Oskarshamnslägret kan fortleva, då man inte längre får något
ekonomiskt stöd från MD. Lägret fyller en viktig funktion för många som drabbats av t ex stroke
eller har andra funktionshinder.
Beslut: DR/styrelsen bifaller motionen och föreslår att distriktets klubbar årligen tillför 1 000
kr/klubb till Oskarshamnslägret, så att lägrets fortlevnad kan garanteras. Tas upp för beslut på
DM i april 2017 och börjar gälla fr o m 2018 vid positivt beslut.

19.

Inkomna skrivelser

Skrivelse via epost från medlem i distriktet som tog fasta på en annons om subventionerat pris för
lionsmedlemmar avseende resa till Marocko, men där resorna redan var slut, direkt efter att
reklamen kommit. Vi borde inte tillåta den här typen av reklam i vår Lions tidning.
Beslut: DG tar våra synpunkter vidare om att ta bort denna typ av reklam i The Lion med
berörda ansvariga.

20.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

21.

Övriga frågor

a: Paul informerade om att tips om lämplig klubb att erhålla Lejonkronan ska lämnas senast 28/2
2017. Man kan inte nominera sin egen klubb.
b: Göran informerade om att det kommit brev till klubbarna från Tullverket om hjälp till
narkotikahundar. Det kostar 30 – 70 000 kr att utbilda en hund. Undrar om vi i distriktet kan göra
något. Vi har 38 000 kr i distriktskassan avsedda för hundar placerade i distriktet. Diskussioner
fördes. Hans föreslog att DG informerar klubbarna om att vi har 38 000 kr och frågar om de tycker
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det är ok att skicka dessa pengar för utbildning av hundar även utanför vårt distrikt. Kan alternativt
tas upp på DM i april 2017.
c: Jan A läste upp ett antal utmärkelser med anledning av vårt 100-årsjubileum. Dels en
utmärkelse till distriktet, dels en till LC Emmaboda som Jan F tog emot för klubbens räkning.
Vidare fick vi en fin utmärkelse från LCIF för att distrikt 101SM är ett av fem toppdistrikt i
Europa avseende bidrag till LCIF. Ett fint diplom förärades distriktets LCIF-ansvarige, Alexandra
Castelo-Branco för denna bedrift.
DG passade också på att dela ut utmärkelse till IPDG Jan A från Joe Preston, även detta för vårt
fina LCIF-arbete.
Vidare överlämnade DG en blomma till dagens kock, för hans fina insatser för vårt välbefinnande
under arbetsdagen.
Stora applåder till alla som fått utmärkelser, för oss själva och alla i distriktet och självklart till
dagens kock.

22.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

Nästa möte äger rum den 28/1 2017 i Lenhovda.

23.

Mötets avslutning

Innan mötet avslutades avgjorde vi vilket bidrag som går vidare i årets affischtävling. Samtliga
fyra bidrag som kommit in var mycket fint ritade.
Beslut: Mötet beslöt att Ebba Tingsdals bidrag från klass 5 i Johansfors skola utanför
Emmaboda blir det bidrag som går vidare i tävlingen från vårt distrikt.
Därefter tog IPDG Jan Almqvist till orda och tackade DG Anders för ett väl genomfört möte, som
dessutom slutade på förutsatt tid. Även sekreterare Dan fick ett tack för sitt skrivarbete.
DG Anders tackade oss all för ett bra möte, önskade alla en bra och säker hemresa samt en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter mötet.

Anders Hult
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen

Marie Erlandsson
LC Oskarshamn
PROTOKOLLET JUSTERAT VIA EPOST
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