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Protokoll distriktsmöte
2017-04-22 i Vetlanda
Lionsdistrikt 101-SM
Innan mötet berättade LP Maj Löfberg, LC Vetlanda, lite om klubbens
verksamhet. Därefter hölls parentation för avlidna medlemmar sedan
distriktsmötet i april 2016. Vi fick avnjuta musik från en av Vetlandaklubbens
musikstipendiater innan Rikard Lehmann, informatör på Vetlanda kommun, höll
ett mycket intressant föredrag om kommunen samt framtida planer för
höglandskommunerna. Sedan tog GRO Mattias Öberg till orda och informerade
under en timmes tid om Framtidsgruppens arbete och klargörande information om
den föreslagna ändringen av distriktsindelningen. Han passade också på att
informera och visa bilder från flyktinglägret Adana i Turkiet, där Lions Sverige
har gjort/gör en mycket stor insats. Efter en välsmakande lunch fick vi ta del av
intressant forskningsinformation rörande tjocktarmscancer och hur man arbetar
för att öka överlevnadsgraden för dessa patienter. Föredragare var Jenny Drott, en
av våra forskare som vi stödjer i Lions Forskningsfond.
1.

Mötets öppnande

DG Anders Hult hälsade alla varmt välkomna till dagens förhandlingar.

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 65 delegater, fastställdes.

3.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg

4.

Val av sekreterare för mötet

Föreslogs och valdes 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 Bengt Jacobsson, LC Vetlanda samt
Maj Löfberg, LC Vetlanda.

6.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 27, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

7.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 27, kunde förhandlingsordningen fastställas.

8.
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a: DG:s verksamhetsrapport från 2016-07-01 t o m 2017-03-31, har skickats till samtliga i
distriktet via epost och anses därmed föredragen. Dock har två saker lagts till i rapporten och
mötesdeltagarna fick ta del av dessa tillägg. Ena tillägget är att i distriktsrådet 2016/2017 ingår
även Tomas Bjelm som Lions Quest ansvarig. Tillägg två är att fem Blekingeklubbar i zon 1
planerar och ansvarar för arrangemanget av riksmötet i Ronneby 2018.
Beslut: Verksamhetsrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till handlingarna.
b: DK Hans Folkesson redovisade resultat- samt balansrapport från 2016-07-01 t o m 2017-04-21.
Resultatet just nu är 51 410 kr och kostnaderna är ca 1 000 kr lägre än motsvarande tid ifjol.
Hans redovisade också aktuella saldon på våra konton. Vidare har han pratat med banken, som
föreslår att vi låter våra medel stå kvar i den räntefond vi har. Det blir en bra hävstångseffekt när
räntorna stiger menar man. Ekonomin i distriktet är god och det finns för närvarande ingen
anledning att höja medlemsavgiften till distriktet.
Beslut: Resultat- samt balansrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till
handlingarna.

9.

Val av två revisorer och två ersättare för 2017/2018

Distriktvalnämndens ordförande Paul Josefson föreslog nyval av Hans Henning, LC Eksjö samt
Anders Lundberg, LC Eksjö till revisorer för 2017/2018.
Beslut: Mötet beslöt att välja Hans Henning samt Anders Lundberg, båda LC Eksjö till
revisorer för verksamhetsåret 2017/2018.
Till ersättare för ovanstående revisorer föreslogs nyval av Torbjörn Elardt, LC Nässjö samt
Kenneth Johansson, LC Nässjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Torbjörn Elardt samt Kenneth Johansson, båda LC Nässjö till
revisorsersättare för verksamhetsåret 2017/2018.

10.

Lions Forskningsfond

a. Till ordinarie ledamot i styrelsen för Lions Forskningsfond 2017-2018 föreslogs
Paul Josefson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Paul Josefson, LC Eksjö till ordinarie styrelseledamot i Lions
Forskningsfond för 2017-2018.
b. Till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond 2017-2018 föreslogs Anders Hult,
LC Vetlanda.
Beslut: Mötet beslöt att välja Anders Hult till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond för
verksamhetsåret 2017-2018.
c. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Lions Forskningsfond har skickats till samtliga
medlemmar i distriktet via epost och anses därmed föredragen. Paul Josefson läste upp revisorns
förslag att bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015-07-01 t o m 2016-06-30.
Beslut: Mötet beslöt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2015-07-01 t o m 2016-06-30.

11.

Presentation av kandidat till posten som DG för 2017/2018

Till DG för verksamhetsåret 2017/2018 föreslår distriktvalnämnden att välja Christer Johansson,
LC Västervik, som nominerats av 14 klubbar. Christer presenterade sig själv och sina idéer.

12.

Val av distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Christer Johansson, LC Västervik, till distriktsguvernör i
101 SM för 2017/2018.

13.

Presentation av kandidat till posten som 1:e VDG för 2017/2018

Till 1:e VDG för verksamhetsåret 2017/2018 föreslår distriktvalnämnden att välja Britt-Marie
Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa som nominerats av 14 klubbar. Britt-Marie presenterade sig själv.

14.

Val av 1:e vice distriktsguvernör
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Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Britt-Marie Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa, till 1:e vice
distriktsguvernör i 101 SM för 2017/2018.

15.

Presentation av kandidat till posten som 2:e VDG för 2017/2018

Till 2:e VDG för verksamhetsåret 2017/2018 föreslår distriktvalnämnden att välja Göran Johnsson,
LC Nässjö, som nominerats av 4 klubbar (kandidatur kom in sent). Göran presenterade sig själv.

16.

Val av 2:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Göran Johnsson, LC Nässjö, till 2:e vice
distriktsguvernör i 101 SM för 2017/2018.

17.

Redovisning av distriktrådets förslag till befattningar inom MD

Paul Josefson redovisade distriktsrådets förslag till befattningar inom MD för kommande
verksamhetsår 2017/2018.
Beslut: Mötet godkände distriktsrådets förslag till befattningar inom Multipeldistriktet för
2017/2018. Samtliga upplästa ledamöter till MD-befattningar godkändes i klump.

18.

Från klubbarna avgivna motioner

Kenneth Lindzter, LC Oskarshamn, presenterade klubbens motion (bilaga 1 till
förhandlingsordningen) som skickats till samtliga medlemmar, om att varje klubb i distriktet
årligen betalar 1 000 kr/klubb för att säkerställa lägret för funktionshindrade ”Oskarshamnslägrets”
fortlevnad. Kenneth informerade samtidigt om att man spelat in en film, ca 45 minuter lång om
lägret och om hur stor hjälp detta varit för många som haft förmånen att delta. Filmen finns på ett
USB-minne och Kenneth hade med sig några sådana på dagens möte, för de som var intresserade
att ta med sig hem till klubbarna. Intresserade kan höra av sig till Kenneth.
Distriktsrådet har behandlat motionen och föreslår att tillstyrka densamma.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna motionen att samtliga klubbar i distriktet betalar 1 000
kr/klubb årligen till Oskarshamnslägret fr o m verksamhetsåret 2017/2018.

19.

Fastställande av budget för 2017/2018, inklusive avgift till distriktet

DG elect Christer Johansson presenterade sin budget för kommande verksamhetsår. Budgeten
bygger på ett medlemsantal av 1185 medlemmar och med oförändrad medlemsavgift på 100
kr/medlem.
Beslut: Mötet fastställde den föreslagna budgeten för 2017/2018.
Beslut: Medlemsavgiften till distriktet blir oförändrad, 100 kr/medlem.

20. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktsmöte samt
beslut om detta
Nästa distriktsmöte kommer preliminärt att äga rum lördagen 23/9 2017 och troligen i LC
Oskarshamns regi, ej helt klart ännu.
Beslut: Nästa distriktsmöte äger preliminärt rum 23/9 2017 i distriktets nordöstra hörn.

21.

Information om riksmötet 2017

DG informerade kort om Riksmötet i Upplands Väsby. Blir lite speciellt med anledning av vårt
100-årsjubileum. Han gladdes åt att många av mötesdeltagarna avsåg att delta. Kommer med all
säkerhet att bli diskussioner kring den föreslagna distriktsindelningen. För mer info om årets RM,
ta del av Riksmötestrycket på lions.se

22.

Utdelning av Lejonkulan

IPDG Jan Almqvist har beslutat att Lejonkulan skall utdelas till LC Färjestaden för att klubben
dramatiskt ökat sina intäkter under verksamhetsåret och kraftigt ökat sina utbetalningar till
nationella och internationella projekt. Lejonkulan delades ut till en glad och tacksam president som
stolt tackade för utmärkelsen inför rungande applåder.

23.

Lions 100-årsjubileum

Jan Almqvist informerade om 100-årsjubiléet. Det finns just nu 1 400 000 kr i jubileumsfonden,
som samtliga klubbar i Sverige skulle betala 5 000 kr 2016 och 5 000 kr 2017 till. Många klubbar
har dock inte betalat till fonden, men samtliga klubbar i Sverige kan söka medel från den, till
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projekt för att hjälpa barn i sin respektive kommun, gäller även ensamkommande flyktingbarn.
GRO Mattias informerade om att vi kommer att erhålla en fana från kungen på nationaldagen 6/6
2017 för firandet av vårt 100-årsjubileum.

24.

Världens Barn

I dagsläget är ingenting klart om deltagande för Lions på Världens Barn insamlingen 2017.
Förhandlingar pågår. GRO Mattias tydliggjorde läget kring Världens Barn.

25.

RM 2018 i Ronneby

Anders Eriksson, LC Ronneby informerade om arbetet och planeringen inför Riksmötet i Ronneby
den 10-12/5 2018 på Ronneby Brunn och Blekinge Convention Center. Det är en bra anläggning
med gott om rum till bra priser och i det nya Convention Center finns utrymme för både Lions och
Leos riksmöte samtidigt. Där finns också gott om utrymmen för utställningar mm.
Hela anläggningen är fullständigt handikappvänligt.
Programstommen är klar och det kommer att bli fyra partnerprogram. Golfturneringen blir på
Ronneby Golfklubbs bana. Det pågår regelbundna möten i arbetsgrupperna och budgeten för RM
2018 är klar.
På riksmötet 2018 ska vi även dela ut ett kulturstipendium till någon kulturpersonlighet inom vårt
distrikt. Det är DG elect Christer Johansson som ansvarar för detta och som ansvarar för
utdelningen på riksmötet. För att finansiera detta stipendium (20-25 000 kr) föreslår distriktsrådet
en avgift på 20 kr/medlem för alla medlemmar i 101SM. Dessa medel ska vara inbetalda senast i
januari 2018. På DM, preliminärt 23/9 2017, fastställer vi hur vi ska välja stipendiat, till dess ska
kriterier också vara klara och målet är att ha en stipendiat klar till DM i april 2018.
Beslut: Efter omröstning och med stor majoritet för ja till ovanstående förslag, beslöt mötet att
en avgift på 20 kr/medlem i distrikt 101SM ska tas ut för att finansiera ett utdelande av
kulturstipendium på RM i Ronneby 2018. Medel ska vara inbetalda till distriktskassören senast i
januari 2018.

26.

LEO

Medlemmar i Leo Club Växjö äntrade scenen och deras president Aiste Remeikaite gav en kort
presentation. Man arbetar nära sin fadderklubb LC Växjö och har flera aktiviteter tillsammans.
Därefter presenterade sig medlemmarna var för sig. Flertalet av dem går på Linnéuniversitetet i
Växjö och många av dem kommer från Kina. På mötet var 6 av 16 medlemmar representerade.

27.

Övriga ärenden

a. Rolf Wihlborg, LC Karlskrona redogjorde lite kring den skrivelse avseende höjning av
medlemsavgiften på central nivå på 50 kr samt den nya inträdesavgiften på ca 300 kr för nya
medlemmar, som klubben skickat till distriktsrådet och som man begärt ska tas upp på detta
distriktsmöte för diskussion. I brevet föreslår man att slopa höjningen på 50 kr samt att inte införa
inträdesavgift för nya medlemmar, utan istället se över verksamheten och försöka spara pengar på
andra sätt.
DG Anders informerade om att beslutet om inträdesavgiften redan är tagen och inte går att ändra.
GRO Mattias informerade om det svåra ekonomiska läget på central nivå och att man förutom en
höjning av medlemsavgiften på central nivå, även tittar på andra alternativ för att minska
kostnaderna. Kommentarer/diskussioner fördes, bl a om hur man klarar AD-kassan i klubbarna.
Det har även kommit skrivelser om medlemsavgifter från andra klubbar.
Beslut: Mötet beslöt att ärendet kring avgifterna skickas vidare med DG Anders för att tas upp i
guvernörsrådet.
b. DG Anders Hult informerade om att det kommit flera skrivelser från klubbarna angående den
föreslagna nya distriktsindelningen. Det framkom bl a att många felaktigt trott att beslutet om ny
distriktsindelning ska tas på riksmötet i maj 2017, men det man ska ta beslut om där är ”att minska
antalet distrikt från 10 till 6 distrikt”, alltså inget om hur distrikten ska se ut.
Diskussioner fördes och det framkom att GRO:s bildspel innan mötet kring Framtidsgruppens
arbete med bl a ny distriktsindelning, klargjorde många frågeställningar. Dock efterlyste
mötesdeltagarna en konsekvensbeskrivning av en förändring av distrikten.
Anders Eriksson, LC Ronneby hade en hälsning med sig från klubben där man uppmanar GRO att
tillse att man fattar bra beslut kring en ny distriktsindelning, som varar i alla fall 10-15 år framåt.
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På riksmötet i maj 2017 kommer det på fredagen att hållas ett seminarium kring
distriktsindelningen.
Beslut: Mötet beslöt att överlämna till DG Anders att verka för att få fram en
konsekvensbeskrivning av en ny distriktsindelning, d v s både det som är positivt och negativt
med en förändring. Vidare beslöt mötet att DS Dan till dagens protokoll bifogar länken till den
powerpoint presentation som GRO visade innan mötet, liksom bifogas de skrivelser kring
medlemsavgift samt distriktsindelning som inkommit.

28.

Presentation av distriktsrådet för 2017/2018

DG elect Christer Johansson kallade upp det nya distriktsrådet på scenen och presenterade detta
för mötesdeltagarna.

29.

Mötets avslutande

Mötesordföranden lämnade över klubban till DG Anders för att avsluta mötet, men innan dess
passade IPDG Jan Almqvist på att tacka Anders och Vetlandaklubben för arrangemanget kring
dagens möte och överlämnade en blomstergrupp av oliver till honom.
DG Anders avslutade därefter mötet med att tacka samtliga mötesdeltagare för ett bra möte.
Han riktade också ett speciellt tack till GRO Mattias för hans deltagande och synpunkter under
dagens möte. Han tackade också mötesordföranden Sten-Yngve för ett väl genomfört möte och
överlämnade en blomma. Dagens sekreterare Dan förärades också en blomma.
Han passade också på att tacka sina kollegor i LC Vetlanda för ett bra och välorganiserat DM.
Vetlanda 2017-04-22

Sten-Yngve Södergren
Mötesordförande

Dan Jönsson
Mötessekreterare

Protokollet justeras
Bengt Jacobsson
LC Vetlanda

Maj Löfberg
LC Vetlanda
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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