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Protokoll distriktsmöte 2017-09-23 i Oskarshamn
Lionsdistrikt 101 SM
LP Johnny Maurits, LC Oskarshamn, hälsade oss alla varmt välkomna till
Oskarshamns Folkhögskola och dagens förhandlingar. Innan mötet presenterade
rektor Elenor Håkansson folkhögskolans verksamhet och samarbetet kring
Oskarshamnslägret med Lions, som inleddes 1970. På sommarens läger hade man
22 deltagare från hela landet, som under 10 dagar fick personlig träning, kunskap
och massor av upplevelser tillsammans.
Vi fick också en inspirerande och mycket intressant inblick i träkonstnären
Döderhultarn’s liv och leverne av Oskarshamns ambassadör, Rose-Marie Edinius.
1.

Mötets öppnande

DG Christer Johansson 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 45 dagar innan dagens möte och lades också upp på vår hemsida.
Mötet fastställde att kallelsen gått ut inom föreskriven tid och sålunda är behörigen utlyst.

3.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 63 delegater, fastställdes.

4.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes DG Christer Johansson, LC Västervik.

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 Kenneth Lindzter och Johnny
Maurits, båda LC Oskarshamn.

7.

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

Se vidare under denna punkt.

8.

Fastställande av förhandlingsordning

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

9.

Verksamhetsrapport och resultat för 2016-2017

IPDG Anders Hult presenterade sin verksamhetsrapport från föregående verksamhetsår.
Rapporten har skickats ut till samtliga medlemmar i distriktet via e-post.
Beslut: Verksamhetsrapporten för 2016/2017 godkändes av mötet och lades till handlingarna.
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DK Hans Folkesson informerade kring ekonomin samt redovisade resultatet för 2016-07-01 –
2017-06-30. Det blev ett plus på 3 123 kr för verksamhetsåret. Resultatrapporten kommer att
läggas upp på vår hemsida.
Beslut: Mötet godkände DK:s ekonomirapport.

10.

Revisorernas rapport för 2016/2017

Revisionsberättelsen lästes upp av Bill A Fridström, LC Karlskrona/Jarramas och deras förslag att
bevilja DR ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut: Mötet godkände revisorernas rapport.

11.

Fastställande av ansvarsfrihet för 2016/2017

Beslut: Mötet beslöt följa revisorernas förslag att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016/2017.

12.

DG:s verksamhetsplan 2017-2018

DG Christer presenterade sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår på distriktsmötet i
april. Det är mycket fokus på hur lösa medlemstappet. I 101SM 2016/2017 tog vi in totalt 60 nya
medlemmar men tappade samtidigt 80 st. En viktig del för att vända utvecklingen är att öka
kunskapen om Lions ute i klubbarna. DG uppmanar distriktets klubbar att ”jaga” honom och
distriktsrådet för att komma ut i klubbarna och hjälpa till med medlemsutvecklingen, det handlar
inte om några pekpinnar utan vi ska arbeta med att utveckla vår verksamhet tillsammans.
Verksamhetsplanen i sin helhet finns på distriktets hemsida.
Beslut: DG:s verksamhetsplan för 2017/2018 godkändes.

13.

Rapporter från DG

Christer berättade lite från 100-årskonventet i Chicago. Ca 35 000 Lions från hela världen var på
plats. De möttes av stora banderoller över hela staden med texten ”Welcome home Lions”, en
mäktig upplevelse. Det var många intressanta föreläsare på plats, bl a Al Gore som pratade om
miljön. Vidare bra uppträden med kända artister. Nye IP från Indien pratade mycket om att vi är
starka tillsammans. Han har inte tagit fram någon ny logotyp för sitt år utan använder Lionsloggan
med texten ”We serve”. I paraden deltog 22 000 Lions, ingen placering denna gång för de
skandinaviska länderna. Convention 2018 äger rum i Las Vegas.
Världslionsdagen 8/10 är nu spikad att alltid gälla som dag att marknadsföra eller samla in pengar
till Lions, oavsett vilken dag i veckan den 8/10 infaller på. Prio ett denna dag är att visa upp oss
och om man gör någon insamling uppmanar MD oss att samla till De Glömda Barnen. PR-material
finns på MD:s hemsida, lions.se
Den 8/10 är också startdag för den nationella projektinsamlingen till De Glömda Barnen som
pågår t o m 31/12 2017. Pengarna som samlas in (MD har ett mål på 500 kr/medlem) kommer att
användas till skolmoduler, vatten och matpaket i Adanaprovinsen i Turkiet där många syriska
flyktingbarn finns. Det har löpande skickats ut rapporter om de insamlingar som varit och det ska
finnas ekonomisk rapport kring detta projekt.
Beslut: DG kollar upp den ekonomiska rapporten kring detta projekt.

14.

Skrivelser

Inkomna skrivelser från LCIF för bidrag från distriktets klubbar till Katastrofhjälpen på 3 444
USD samt för bidrag till mässlingskampanjen på 128 USD.
Mötet ajournerades för lunch.

15.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1 Göran Wising:
Har deltagit på utbildningen för ZO i Gävle. Kommer att samla samtliga LP i zonen inom kort för
planering av året. Zonmöten kommer att hållas löpande under året och avslutas i maj 2018.
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Zon 2 Margareta Linnér:
Har också deltagit på ZO-utbildningen i Gävle. Planering för kommande zonmöten pågår. Hon
kommer också att besöka samtliga klubbar i zonen under året.
Zon 3 Alexandra Castelo Branco:
Första zonmötet kommer att äga rum inom kort. Har redan haft gemensam zonaktivitet och fler är
att vänta under året.
Zon 4 Ylva Nilsson:
Har inte haft något zonmöte ännu. Önskar presidieutbildning tidigare på året, då många
medlemmar är väldigt upptagna under sena våren, då de brukar äga rum. Kanske kan få fler
intresserade med tidigare utbildning.
Zon 5 Håkan Björk:
Första zonmötet äger rum 4/10 i Tranås. Hoppas att man kan finna någon gemensam zonaktivitet
på detta möte.
Zon 6 Ylva Sjöholm:
Första zonmötet ägde rum 11/9 med 23 deltagare från zonens klubbar. DG och VDG deltog också
på detta möte.
DG poängterade vikten av att rekrytera VZO i de zoner som saknar detta så tidigt som möjligt på
verksamhetsåret.

16. Rapport från kommittéer:
a: GMT, Marie Erlandsson:
GMT=Globalt Medlems Team. Marie kunde inte närvara på dagens möte men DG informerade lite
kring GMT:s arbete. Bl a är man intresserad av få fram statistik på varför medlemmar lämnar
Lionsrörelsen. Man har tagit fram en blankett som man kan fylla i och skicka in anonymt till DG
där man kan ange orsak till att man lämnar Lions.

b: GLT, Johnny Berggren:
GLT=Globalt Ledarskaps Team. Johnny deltar i en utbildning för distriktens GLT denna helg och
kunde därför inte närvara på dagens möte.

c: LCIF, Alexandra Castelo Branco:
Informerade om vikten av att avsätta medel till LCIF=Lions Internationella Hjälpfond, som
fördelar ut medel i samband med t ex naturkatastrofer över hela världen, ofta genom lokala Lions
på plats. Ta del av de nyhetsbrev som regelbundet skickas ut till samtliga medlemmar om LCIF:s
olika aktuella projekt. I Europa kommer Sveriges Lions på en hedrande tredjeplats när det gäller
skänkta medel till LCIF. I vårt distrikt har Blekingeklubbarna varit mest generösa under förra
verksamhetsåret.
DG önskade att Leo skulle avsluta kommittérapporterna med sin presentation, så därför hoppar
vi lite i rapportgången.

e: PR/Info, Tomas Bjelm:
Kunde tyvärr inte närvara på dagens möte på grund av sjukdom.

f: Lions Quest, Tomas Bjelm:
I Tomas frånvaro redovisade DG kring denna punkt. I distriktet har det varit ganska få LQutbildningar de senaste åren. Anders Medin på MD, som är ansvarig för Lions Quest i Sverige,
erbjuder oss tre gratisutbildningar för någon/några idrottsföreningar eller annan förening i vårt
distrikt. I samband med detta föreslog VDG Britt-Marie att samla utbildningstillfällena till tre
olika ställen i distriktet som föreningarna kan komma till, blir säkert lättare att få ihop antal
intresserade då. Klubbar som är intresserade att arrangera LQ-utbildning ansöker senast 31/12
2017 till DG om detta.
Beslut: DG fick i uppdrag att kontakta Anders Medin för att få till tre kurser enligt ovan.
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g: IT/Medlem, Jan Falk:
Poängterade vikten av att redovisa medlemsläget varje månad i MyLCI. För att få en fast rutin på
detta rekommenderar han att den registeransvarige i varje klubb rapporterar in direkt efter att
medlemsmötet ägt rum varje månad. Man kan anmäla ändringar när som helst under månaden och
behöver alltså inte vänta för att rapportera vid ett tillfälle. Jan uppmanar ZO att ta med sig detta
ut till klubbarna och informera på respektive zonmöte.
Det finns ett ganska strikt EU-direktiv när det gäller lagring av personliga uppgifter i olika
dataregister som t ex vårt MyLCI som blir svensk lag den 18/5 2018. Detta innebär att alla som vill
bli medlem i Lions måste signera en blankett vid intagningen där man godkänner att
personuppgifter och poster mm man tar på sig i Lions lagras i ett dataregister. Blanketten förvaras
hos klubben och ska alltså inte skickas iväg någonstans. Jan kommer att lägga upp blanketten
på vår hemsida under fliken medlemmar och han rekommenderar att börja använda den
redan nu. Viktigt att ZO tar med sig detta ut till klubbarna.

d: LEO, Evy Törnqvist:
Evy tillsammans med fem ungdomar från LEO Växjö informerade lite om LEO-verksamheten.
Medlemmarna kommer till stor del från Linnéuniversitetet i Växjö och består av många olika
nationaliteter. På en välkomstceremoni nyligen registrerade sig ca 30 studenter som intresserade av
att bli LEO. Växjö är den största LEO-klubben i landet och hjälper fadderklubben i deras olika
aktiviteter. Man marknadsför sig på olika sätt, bl a under hockeymatcher när Växjö Lakers spelar,
liksom på de välkomstmässor som hålles för nya studenter varje år.
De fem LEO-ungdomarna avslutade sin presentation med att köra en LEO QUIZ för de närvarande
ledamöterna för att testa kunskaperna om LEO och det visade sig att det saknas fortfarande en del
kunskap om vår ungdomsverksamhet.
Man uppmanade mötesdeltagarna att ställa frågor till ungdomarna under kommande fikapaus.

17. Gemensamma inbetalningar (DK)
DK informerade om att de gemensamma inbetalningarna för 2017/2018 kommer att läggas upp på
distriktets hemsida samt följer med medlemsfakturan som skickas ut till varje klubb. Nya poster är
1 000 kr/klubb till Oskarshamnslägret samt 20 kr/medlem till Kulturstipendiet som ska delas ut på
RM 2018 i Ronneby. Längst upp på blanketten fyller man i antal medlemmar i klubben per den 1/7
2017, så räknas summorna ut automatiskt.
DG poängterade att det är viktigt att klubbarna betalar solidariskt enligt blanketten. Allt som finns
med där har vi gemensamt beslutat om på riksmöten och distriktsmöten.

18.

Klubbarnas sammanställning av insamlade medel

Målet är att skapa och förmedla en total bild av lionklubbarnas hjälpverksamhet under ett år.
Gärna uppdelat på lokal, nationell och internationell nivå. ZO ansvarar för att uppgifterna
kommer in.

19.

Riksmötet 2017

Protokoll från mötet finns på MD:s hemsida. Den nationella avgiften höjdes med 40 kr. Man tog
också beslut om att minska antal distrikt i landet. Vidare arbetar man med att minska kostnaderna
för Lions att delta på riksmöten.

20.

Riksmöte Ronneby 2018

Göran Wising informerade om hur arbetet med att arrangera riksmötet i Ronneby 10-12 maj 2018
fortgår. Det är fem klubbar i zon 1 som ansvarar för nästa års RM. En hemsida är under
uppbyggnad där man anmäler sig till RM senast 31/1 2018, då får man rabatterat pris. Anmälan
efter detta datum medför högre avgift. Flera planeringsmöten har redan hållits och fr o m nu
kommer det att bli möten varje månad. Själva förhandlingarna kommer att äga rum på Blekinge
Convention Center i direkt anslutning till Ronneby Brunn.
Det kommer att bli bra partnerprogram i form av besök på Marinmuseum i Karlskrona,
Sjöfartsmuséet i Karlshamn, SPA-dag på Ronneby Brunn samt diverse konstutställningar. Bill A
Fridström inflikade att det är viktigt att skicka material och information som ska tas upp på RM
tidigt till riksmötets presidium.
Bill och Göran avslutade med att hälsa alla hjärtligt välkomna till Ronneby.
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21.

Fastställande av kriterier för val av kulturstipendiat till RM 2018

DG presenterade sitt förslag till kriterier och föreslog att de fem arrangörsklubbarna av RM 2018
utser kulturstipendiat.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna de kriterier DG föreslagit samt att de fem
arrangörsklubbarna ansvarar för att utse en kulturstipendiat till RM 2018 i Ronneby.

22.

Lions 100-årsjubileum

Det finns f n 1 600 000 kr kvar i fonden. Klubbarna i Sverige kan söka bidrag ur fonden fram t o m
30/6 2018. Det finns blankett och kriterier för detta på MD:s hemsida.

23.

Distriktsindelning

DG informerade kring arbetet med ny distriktsindelning. Arbetsgrupperna i de olika distrikten
kommer att träffas inom kort för att diskutera detta. Finns flera olika förslag på sammanslagningar
åt olika håll. Flera ledamöter efterfrågade en konsekvensbeskrivning, som även togs upp på DM i
april, kring en ny indelning av distrikten. DG menade att det är svårt att ta fram en sådan när det
inte finns något konkret förslag på ny distriktsindelning. Diskussioner fördes.
På RM 2018 ska beslut om ny indelning tas, men då måste man också ha något konkret och bra att
besluta om. Alexandra Castelo Branco uppmanade ledamöterna att titta framåt och hitta lösningar,
istället för att titta bakåt på det som inte fungerat vid tidigare distriktsförändringar.
Mötet ajournerades för kaffe.

24.

Ungdomsläger 2019

Vårt distrikt ansvarar för att arrangera internationellt ungdomsläger 2019. Mötet föreslog
klubbarna i zon 3 att arrangera detta läger 2019. De tar med sig hem för vidare diskussion på
kommande zonmöten.

25.

YEC för 101SM

Vi saknar ledamot i distriktsrådet som har denna post, som innebär att man är distriktets
samordnare mellan ungdomar och YED på MD-nivå samt övriga parter som är inblandade kring
de ungdomar mellan 17 och 21 år som klubbarna väljer att skicka ut på olika internationella
ungdomsläger varje sommar.
En av ledamöterna, Bengt Persson, LC Alvesta som tidigare varit DG i 101B anmälde intresse till
denna post.

26.

GST för 101SM

En ny post som ska finnas i varje distriktsråd är Global Service Team. Ska även finnas på MDnivå. I klubbarna motsvaras posten av aktivitetskommitténs ordförande. Så fort vi vet fullt ut vad
denna nya post innebär, kommer vi att utse en GST i 101SM.

27. Övriga ärenden
a: Allan Lindgren, LC Karlskrona/Jarramas om Världens Barn:
Allan ville för klubbens räkning få lite information om anledningen till att vi inte är med i
Världens Barn 2017. DG förklarade att den största anledningen är att man vill stärka Lions
varumärke. I VB-konstellationen försvann vi lite i skymundan. Från Lionsrörelsen är man också
kritiska till att vi samlar in pengar till en annan organisation. Vi har också haft svårt att uppfylla de
redovisningskriterier som VB kräver, framför allt kring mödravårdprojektet i Tanzania och ett
skolbyggnadsprojekt i Mexico. Arbetet med att lösa detta pågår på MD-nivå.
De klubbar som vill skänka pengar till VB kan självfallet göra detta, men de medel man bidrar
med går inte till några lionsprojekt.

b: Paul Josefson, Distriktsvalnämnden DVN:
Paul informerade om kommande val på distrikts- och MD nivå. I distriktet ska vi välja DG, 1VDG
samt 2VDG för 2018/2019. För närvarande saknar vi 2VDG i distriktet. Nomineringar till
distriktet ska göras senast 31/1 2018 till Paul. För nomineringar på MD-nivå för 2018/2019, ska
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detta göras senast 31/12 2017. Det finns speciell blankett för detta. Kontakta Paul om ni vill ha råd
och hjälp. Synpunkter från ledamöter att det är viktigt att de som kandiderar till olika poster
skickar ut en presentation om sig själva, inte lätt att nominera någon som man inte känner eller vet
vad de står för. Paul tar med sig detta till riksvalnämnden RVN.

c: Paul Josefson, Lions Forskningsfond, LFF:
Paul informerade om att anslagen på olika nivåer kommer att delas ut till forskarna den 11/10 i
Linköping. En mycket fin och högtidlig ceremoni. De klubbar som bidrar med 25 000 kr till LFF,
får välja en egen forskare, vill man stödja/välja två forskare kostar det 50 000 kr o s v. Då får man
följa deras forskning och de kommer även ut i klubben och informerar om sina specialområden.
Paul påminde om att kontakta honom när man behöver de vackra kort som finns framtagna för
högtidligheter och begravningar, när man skänker pengar till LFF.

28.

Nästa DM

Nästa distriktsmöte äger rum i Västervik 21/4 2018.

29.

Avslutning

Innan avslutningen tackade DG LC Oskarshamn för ett mycket väl arrangerat DM, där allt har
fungerat perfekt. Kenneth Lindzter från LC Oskarshamn passade också på att tacka alla som
kommit hit idag.
DG tackade vidare IPDG Anders Hult för ett gott mentorskap och överlämnade en blomma till
honom.
IPDG Anders tackade därefter DG för ett fantastiskt möte där tiden hölls perfekt.
Därefter tackade DG Christer samtliga mötesdeltagare, önskade en trevlig hemresa och avslutade
mötet.

Christer Johansson
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras:
Johnny Maurits
LC Oskarshamn

Kenneth Lindzter
LC Oskarshamn
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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