Sida 1 av 5

Protokoll distriktsmöte 2018-04-21 i Västervik
Lionsdistrikt 101-SM
LP Ulf Wiberg, LC Västervik, hälsade oss alla välkomna och informerade lite
kring dagens aktiviteter.
Därefter berättade hotelldirektören Stina Porsgaard på Stadshotellet (där mötet
hölls) lite om hotellets historia och tillbyggnaden på taket där vi nu satt med
fantastisk utsikt över innerhamnen i Västervik.
Niklas Lind och Annika Boman från Västervik Framåt berättade lite om
kommunen. Vi fick intressant information från både dåtid och nutid om den fjärde
största kommunen i Småland.
1.

Mötets öppnande

DG Christer Johansson presenterade sig själv och hälsade alla varmt välkomna till dagens
förhandlingar.

2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 52 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 Birger Gustafsson, LC Västervik samt
Per-Olof Andersson, LC Västervik.

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:s verksamhetsrapport från 2017-07-01 t o m 2018-03-31 presenterades. Han berättade att
årets höjdpunkter har varit klubbesöken samt conventet i Chicago, mäktig upplevelse med Lions
symboler överallt i staden och träffa Lions från hela världen.
Beslut: Verksamhetsrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till handlingarna.
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b: DK Hans Folkesson redovisade resultat- samt balansrapport från 2017-07-01 t o m 2018-03-31.
Han jämförde siffror från förra året med motsvarande siffror just nu. Resultatet just nu är 38 150 kr
(55 000 kr ifjol motsvarande tid). Kostnaderna har varit högre i år med bl a fler utbildningar och
6 000 kr i mindre medlemsintäkter. Vi får räkna med ett minusresultat på ca 15 000 kr för
innevarande verksamhetsår. Det egna kapitalet är 66 000 kr.
Beslut: Resultat- samt balansrapporten för ovan nämnda tid fastställdes och lades till
handlingarna.
Därefter gick Hans igenom kommande gemensamma betalningar och föreslog att klubbarna inte
gör några inbetalningar till ungdomsläger samt värdfamiljer 2018/2019. Vi har gott om pengar
avsatta till detta, liksom distrikt S också har. Vid en sammanslagning finns det sålunda gott om
medel till detta.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna förslaget ovan samt godkände även övriga gemensamma
betalningar för 2018/2019.

9.

Val av två revisorer och två ersättare för 2018/2019

Distriktvalnämndens ordförande Paul Josefson föreslog omval av Hans Henning, LC Eksjö samt
Anders Lundberg, LC Eksjö till revisorer för 2018/2019.
Beslut: Mötet beslöt att välja Hans Henning samt Anders Lundberg, båda LC Eksjö till
revisorer för verksamhetsåret 2018/2019.
Till ersättare för ovanstående revisorer föreslogs omval 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 2018/2019.

10.

Lions Forskningsfond

a. Till ordinarie ledamot i styrelsen för Lions Forskningsfond 2018-2020 föreslogs Conny Åberg,
LC Västervik samt för tiden 2018-2019 Paul Josefson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Conny Åberg, LC Västervik till ordinarie styrelseledamot i Lions
Forskningsfond för 2018-2020 samt Paul Josefson, LC Eksjö till ordinarie styrelseledamot i
Lions Forskningsfond för 2018-2019.
b. Till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond 2018-2019 föreslogs Anders Hult,
LC Vetlanda.
Beslut: Mötet beslöt att välja Anders Hult till suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond för
verksamhetsåret 2018-2019.
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 2016-07-01 t o m 2017-06-30.
Beslut: Mötet beslöt att bevilja ledamöterna i styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016-07-01 t o m 2017-06-30.

11.

Presentation av kandidat till posten som DG för 2018/2019

Till DG för verksamhetsåret 2018/2019 föreslår distriktvalnämnden att välja Britt-Marie Sellbrink,
LC Vimmerby/Linnéa, som nominerats av 13 klubbar. Britt-Marie presenterade sig själv och sina
idéer.

12.

Val av distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Britt-Marie Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa, till
distriktsguvernör i 101 SM för 2018/2019.

13.

Presentation av kandidat till posten som 1:e VDG för 2018/2019

Till 1:e VDG för verksamhetsåret 2018/2019 föreslår distriktvalnämnden att välja Göran Johnsson,
LC Nässjö, som nominerats av 11 klubbar. Göran presenterade sig själv.
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14.

Val av 1:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Göran Johnsson, LC Nässjö, till 1:e vice
distriktsguvernör i 101 SM för 2018/2019.

15.

Presentation av kandidat till posten som 2:e VDG för 2018/2019

Till 2:e VDG för verksamhetsåret 2018/2019 föreslår distriktvalnämnden att välja Bengt Persson,
LC Alvesta, som nominerats av 11 klubbar. Bengt presenterade sig själv.

16.

Val av 2:e vice distriktsguvernör

Beslut: Mötet beslöt enhälligt att välja Bengt Persson, LC Alvesta, till 2:e vice distriktsguvernör
i 101 SM för 2018/2019.

17.

Redovisning av distriktrådets förslag till befattningar inom MD

Paul Josefson redovisade distriktsrådets förslag till befattningar inom MD för kommande
verksamhetsår 2018/2019, med fokus på representanter från distriktet.
Beslut: Mötet godkände distriktsrådets förslag till befattningar inom Multipeldistriktet för
2018/2019. Samtliga upplästa ledamöter till MD-befattningar godkändes i klump.

18.

Från klubbarna avgivna motioner

Inga motioner har inkommit från distriktets klubbar.

19.

Fastställande av budget för 2018/2019, inklusive avgift till distriktet

DG elect Britt-Marie Sellbrink presenterade sin budget för kommande verksamhetsår. Budgeten
bygger på ett medlemsantal av 1160 medlemmar och med oförändrad medlemsavgift på 100
kr/medlem.
Beslut: Mötet fastställde den föreslagna budgeten för 2018/2019.
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 att äga rum lördagen 22/9 2018 i Kalmar.
Beslut: Nästa distriktsmöte äger rum 22/9 2018 i Kalmar.

21.

Information om riksmötet 2018

ZO Göran Wising informerade om kommande riksmöte i Ronneby 10-12/5. Det är 506 anmälda
varav 287 delegater. 53 volontärer från klubbarna i zon 1 kommer att göra allt för att RM 2018 ska
fungera perfekt. Leo har sitt eget RM och det kommer 16 st till Ronneby. Det blir tre olika event
för de som inte är med på själva riksmötet 11/5. Planeringen kring mötet fortgår, även om allt i
princip är klart. Bra väder under RM-dagarna är beställt. Göran avslutade sin föredragning med att
hälsa alla varmt välkomna till Ronneby i maj.

22.

Utdelning av Lejonkulan

IPDG Anders Hult har beslutat att Lejonkulan skall utdelas till LC Växjö/Dacke för sitt idoga
arbete med distriktets enda Leo klubb. Leoklubben deltar i flera av klubbens aktiviteter och
medlemmarna kommer från flera olika länder. Lejonkulan togs emot av en rörd Evy Törnqvist,
Leoansvarig i både distriktet och klubben. Hon tackade för den fina utmärkelsen och berättade lite
om Leoverksamheten i klubben till rungande applåder.

23.

LEO

Evy fortsatte med ytterligare information om Leoverksamheten i klubben och distriktet. Ny
styrelse är vald i Leo Växjö för kommande verksamhetsår. Hon berättade vidare att hon brukar ta
med ungdomarna hem till hennes och makens gård där de får prova på olika praktiska saker, vilket
är mycket uppskattat. Tyvärr kunde inga Leo delta på dagens möte. F n inte aktuellt med någon ny
Leo klubb i distriktet.
Mötet ajournerades för lunch.
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Mötet återupptogs kl 13.00 med en parentation över bortgångna medlemmar sedan distriktsmötet i
Vetlanda i april 2017. Parentationen utfördes av Britt Alf, komminister.

24.

Övriga ärenden

a. Göte Nilsson, LC Norra Tjust tog upp vikten av redovisning hur medel vi skänker används och
vem som får del av den. Han tog insamlingen till De glömda Barnen som exempel där han
presenterade intäkter och kostnader samt hur och till vad pengarna har använts. Även vilka
organisationer och företag i framför allt Turkiet mm som har varit involverade i projektet och tagit
del av våra skänkta medel. Han frågade också om vad som händer med allt som köpts, byggts och
använts i flyktinglägret när allt en gång är över?
Han avslutade med att uppmana kommande DG framöver att vara noga med att redovisa vem som
får pengarna vi skänker till olika projekt och hur de används. Mycket viktigt för trovärdigheten
internt, så alla medlemmar har koll och även externt, utanför Lions så klart.
Paul Josefson föreslog att DG och VDG framför till guvernörsrådet att återkomma med till vem
och till vad pengar går till i olika insamlingsprojekt.
Beslut: Mötet uppdrog åt DG och VDG att framföra till GR och MD att redovisa till vem och till
vad medel i olika insamlingsprojekt går, så att medlemmarna har bra insyn och kunskap om vad
som händer i de här projekten.
b. Jan Falk, IT/medlemsfrågor i distriktet informerade om det nya direktivet från EU som blir
svensk lag den 25/5 2018 och som ersätter vårt nuvarande PUL, alltså om hur personuppgifter mm
lagras. Alla som vill bli nya medlemmar i Lions från detta datum, måste fylla i en speciell blankett,
mycket enkel att fylla i och som redan nu finns på distriktets hemsida, där man godkänner att
personuppgifter lagras i Lions internationella medlemsregister. Blanketten ska inte skickas
någonstans men sparas hos klubben för att kunna visas upp vid ev kontroll av myndigheter. Man
kan inte bli medlem i Lions från 25/5 2018 om man inte vill skriva under denna blankett. Redan
registrerade medlemmar i Lions anses ha godkänt att personuppgifter sparas i ovanstående register.
Jan uppmanade DG att ta med ovanstående i kommande nyhetsbrev.
Jan uppmanar vidare ZO att ta med sig till klubbarna att rapportera medlemsförändringar varje
månad i MyLCI, brister fortfarande i månadsrapporteringen och det är alltid samma klubbar.
Senast i maj månad bör också nya klubbstyrelsen för 2018/2019 rapporteras i MyLCI för att det
ska bli rätt i kommande handbok.
c. Alexandra Castelo Branco, LCIF ansvarig i distriktet uppmanar klubbarna att hjälpa till vid
katastrofer genom att skänka medel till LCIF, som dessutom fyller 50 år i år.
d. Imre Bokor, LC Nässjö informerade om att man har en liknande verksamhet som
Oskarshamnslägret i Nässjö. Man vill därför gynna den lokala verksamheten och inte bidra till
Oskarhamnslägret. Man kommer att reservera sig mot ev beslut om att klubbarna i distriktet ska
bidra till Oskarshamnslägret. DG menar att demokratiska beslut ska följas om inte ekonomin
hindrar. Ordföranden frågade ledamöterna om hur man ställer sig till att stödja Oskarshamnslägret
lika innevarande verksamhetsår.
Beslut: Mötet beslöt att stödja Oskarhamnslägret med 1000 kr/klubb 2018/2019. LC Nässjö
reserverar sig mot beslutet.
e. DK Hans Folkesson tog upp lite kring den ekonomiska situationen i distriktet med anledning av
kommande distriktssammanslagningar. Vi har en del medel som t ex s k postpengar mm som DK
menar bör användas innan distriktsammanslagningen.
Han föreslår att tillsammans med blivande DG Britt-Marie senast i april 2019 presentera hur göra
med dessa pengar, bl a har vi 25 000 kr av dessa som direkt bör gå till Leoverksamheten i
distriktet. Resten kan ev delas upp och gå tillbaka till klubbarna alt baserat på antalet medlemmar.
DK Hans vill alltså ha ett öppet mandat att tillsammans med blivande DG hantera ovanstående.
Han poängterar att dessa pengar är aktivitetsmedel.
Beslut: Mötet uppdrog åt LC Vetlanda att skriva en motion om dessa pengar för beslut på DM i
april 2019.
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f. Paul Josefson informerade lite kring Lions Forskningsfond. Man arbetar för att få nyhetsbreven
och hemsidan informativa och intressanta att ta del av. Paul poängterade också vikten av att det
finns en kontaktperson i varje klubb som är LFF-ansvarig, tar till sig den information som kommer
från fonden och redovisar till övriga medlemmar i klubben. Väldigt viktigt att han får reda på
ändrade kontaktuppgifter också, så att informationen når fram. Kontakta gärna Paul om ni har
frågor eller funderingar kring fonden.

25.

Ny distriktsindelning

DG informerade om läget kring vad ny distriktsindelning innebär nu och i framtiden och om
arbetet med de förändringar det medför. Det är viktigt att tänka på att sammanslagningarna inte
påverkar klubbarnas arbete utan förändringen är mer administrativ. Han visade det förslag på ny
distriktsindelning med fem distrikt som GR kommer att lägga fram på RM i Ronneby, där det även
kommer att hållas seminarium om ny distriktsindelning på torsdagen innan själva riksmötet. Den
11/5 2018 ska beslut tas om ny distriktsindelning. Om förslaget går igenom är det tänkt att den nya
indelningen ska gälla fr o m 1/7 2019. Förslaget innebär alltså att S och SM slås ihop till ett
distrikt. Lite frågor och synpunkter framkom.

26.

Presentation av distriktsrådet i 101SM för 2018/2019

DG elect Britt-Marie Sellbrink presenterade sitt distriktsråd inför kommande verksamhetsår.

27.

Mötets avslutande

IPDG Anders Hult tackade DG Christer med en blomma för hans arbete under verksamhetsåret.
Därefter tackade DG mötesordföranden med en blomma för ett mycket bra genomfört möte, klart
ca en timme innan utsatt tid.
Vidare överlämnade DG blommor till LP Ulf Wiberg i LC Västervik för ett mycket väl genomfört
distriktsmöte och tackade alla i klubben för deras arbete med dagens DM.
Mötesordföranden lämnade över klubban till DG Christer som tackade alla som kommit i dag, för
ett bra möte med kloka och bra beslut. Han hoppas att många av oss ses i Ronneby i maj eller på
DM i Kalmar i september. Därefter avslutade han mötet och önskade alla en bra hemresa.

Västervik 2018-04-21

Sten-Yngve Södergren
Mötesordförande

Dan Jönsson
Mötessekreterare

Protokollet justeras
Birger Gustafsson
LC Västervik

Per-Olof Andersson
LC Västervik
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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