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

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2018-06-09
Skälby Loge, Kalmar
Anders Hult, Jan Falk, Christer Johansson, Marie Erlandsson,
Britt-Marie Sellbrink, Per-Olof Andersson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Johnny Berggren, Olivia Costea, Håkan Björk, Sture Sellbrink, Ylva Sjöholm,
Göran Wising, Alexandra Castelo Branco, Göran Johnsson samt Lena
Gustafsson.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Christer hälsade alla varmt välkomna och de närvarande VZO särskilt välkomna, till årets sista
möte och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av två protokolljusterare

Ylva Sjöholm, LC Vimmerby/Linnéa (ZO zon 6) samt Håkan Björk, LC Tranås (ZO zon 5)
valdes att jämte DG och DG elect justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 13/5 2018 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 15, övriga frågor

Britt-Mari Sellbrink 15a ”Ryggsäckar”, Britt-Mari Sellbrink 15b ”GDPR, RLLI”,
Britt-Mari Sellbrink 15c ”Övrigt”, Johnny Berggren 15d ”GLT” och Dan Jönsson 15e ”Post USA”

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 15 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna. Beslutspunkterna i föregående protokoll åtgärdade.

7.

DG-info

DG info kommer under punkterna 11 och 12 nedan.

8.

DG elect tar över ordförandeklubban

DG Christer lämnade över klubban till DG elect Britt-Mari som tackade för förtroendet att leda
distriktet kommande verksamhetsår.

9.

Verksamhet och vision 2018/2019

DG elect Britt-Mari presenterade sin verksamhetsplan för 2018/2019. Den är även utskickad till
DR. Hon poängterar att det ska vara trevligt att vara Lion. Lions etik är viktig. Målet avseende
medlemmar i distriktet är en medlem netto/klubb. Hon vill se mer kvinnor i Lions, hälften män,
hälften kvinnor är målet på sikt. Att vi samlar in pengar i Lions är så klart bra, men de ska delas ut
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också, viktigt att kassörerna inte ”håller” på pengarna. Det finns regler för hur aktivitetsmedel ska
hanteras i klubbarna (se stadgarna). Faddrarnas roll i klubbarna är mycket viktigt för att behålla
nya medlemmar.

10.

Ekonomi

10:1 DK Hans redovisade aktuell resultat- och balansrapport samt aktuell kontoställning. Man kan
konstatera att rese- och sammanträdeskostnaderna är ganska lika som ifjol. Vi har dock lägre
intäkter i år (färre medlemmar). Vi får räkna med en liten förlust i år.
Läger och värdfamiljsmedel tas med till sammanslagningen med distrikt 101S. Vi måste bestämma
hur göra med de LQ-medel som finns i distriktet. DK informerade också om att det kommer att ske
en hel del utbetalningar under juni månad. Eget kapital just nu är 38 505 kr.
Inom kort kommer DG och DK i 101SM och S att träffas för regelbundna möten där man planerar
inför sammanslagningen 1/7 2019.
10:2 Val av firmatecknare för 2018-07-01 t o m 2019-06-30.
Beslut: Mötet beslöt enhälligt att DG elect Britt-Mari Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa samt DK
Hans Folkesson, LC Vetlanda var för sig eller tillsammans tecknar Lions distrikt 101SM i
MD101 under verksamhetsåret 2018-07-01 t o m 2019-06-30.
Beslut: Protokollspunkt 10:2 är härmed också omedelbart justerad.

11.

Riksmötet 2018

DG började med att för DR:s räkning rikta ett stort tack till Riksmöteskommittén och zon 1 för ett
fantastiskt och välorganiserat möte i Ronneby. Han har fått mycket positiva kommentarer från sina
DG-kollegor och är mycket stolt över vad vi åstadkommit i Ronneby. Han är också stolt över att vi
har ett antal ledamöter från distriktet på MD-nivå.
Det negativa är att vi blivit totalt 223 medlemmar mindre i Sverige under verksamhetsåret och att
6 klubbar har lagts ner, ingen bra utveckling.
En stor del av riksmötet handlade om den nya distriktsindelningen. Det togs också upp kring
bedrägeriet i Tanzania och beslutet att använda Pengapåsen för att reglera kvarvarande skuld till
Radiohjälpen. Beslut togs också att arrangera ett LEO Europa Forum tillsammans med Danmark i
Köpenhamn 2021. Guvernörsrådet för 2017/2018 beviljades ansvarsfrihet. Nils-Erik Borgström,
LC Mölndal valdes enhälligt till GRO för 2018/2019.
ZO Göran informerade lite kring arrangerandet av RM i Ronneby. Målsättningen var att arrangera
ett så billigt RM som möjligt. Allt fungerade perfekt och det blev ett litet överskott. Under RM
deltog 54 volontärer från de 6 arrangörsklubbarna. Lite kuriosa, Brunnshotellet hade plats för 408
sittande gäster i sin stora restaurang och på banketten var vi 406 deltagare.
Hans meddelade att vi betalat RM-deltagandet för våra LEO-ungdomar från Växjö, utan att
fakturera MD, så 101SM har bidragit till att hålla nere kostnaderna för MD, som har ansträngd
ekonomi. Vi avslutar verkligen med flaggan i topp.
Hans tog vidare upp frågan varför man inte valde att betala hela resterande skulden till
Radiohjälpen och få saken ur världen, istället för att som nu beslutats att det ska betalas tillbaka
under en treårs period? Det finns ju medel för en engångsbetalning. Det innebär att ärendet ska tas
upp på möten tre år framåt.
Beslut: DG elect tar med sig till kommande guvernörsråd om det finns möjlighet att betala
resterande skuld på en gång.
Filmen om de Glömda Barnen i flyktinglägret Adana, Turkiet som visades på RM visades för
ledamöterna och avslutade punkten.
Beslut: Jan lägger ut filmen på vår hemsida.

12.

Distriktsindelning

Beslut togs på RM att ny distriktsindelning enligt guvernörsrådets förslag. Möten för att förbereda
inför detta har redan inletts, bl a träffas kassörerna och DG elect från båda distrikten för vidare
förberedelser. Det är ett mycket bra klimat i diskussionerna. De fem nya distrikten ska också få
nya namn, oklart vad de ska heta än så länge, förslag har diskuterats.
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Christer informerade också om att det endast ska utbildas fem VDG kommande verksamhetsår.
Distriktsvalnämnderna i båda distrikten ska tillsammans komma fram till vem som ska utbildas
under 2018/2019. I vårt distrikt har DVN förstärkts med PDG Anders Eriksson.
Det bestämdes också på RM att klubbar som gränsar rent fysiskt till annat distrikt kan ansöka om
tillhörighet till detta distrikt. Detta görs genom en ansökan som tillställs GRO senast 10/6 2018.
Det finns några klubbar i SV som gärna vill tillhöra vårt nya distrikt.
Jan påminde om att det hastar med att at fram nytt namn på distrikten, det kommer troligen ta lite
tid att skapa nya hemsidor. Han föreslår för vår del att utgå från 101S hemsida. Allt måste vara
klart och fungera innan 1/7 2019.

13.

Inkomna skrivelser

Inga inkommande skrivelser.

14.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

15.

Övriga frågor

a: Britt-Mari har tagit med sig ryggsäckar till de ungdomar som ska åka på internationella
ungdomsläger i sommar och uppmanar ZO att ta med sig hem och se till att resp klubb får dem.
Det är också viktigt att påpeka för ungdomarna att de är representanter för Lions på sina resp läger.
b: Britt-Mari har med anledning av GDPR skickat ut en blankett till samtliga ledamöter i
kommande DR där vi skriver under att det är ok att lagra personuppgifter i Lions register. För de
som inte skickat in fanns det blanketter att fylla i på mötet.
I samband med detta föreslog DG att alla medlemmar i klubbarna fyller i dessa uppgifter, inte bara
de nya.
Beslut: Bra förslag, vi uppmanar klubbarna i distriktet att göra så.
c: Britt-Mari tog upp om höstens RLLI utbildning i Södertälje 19-21/10 2018. Där finns plats för
20 deltagare. De som är intresserade tar kontakt med Britt-Mari. Förra året utbildades fem st från
vårt distrikt.
Hon berättade vidare att den 14-16/9 2018 blir det utbildning för GLT/GST/GMT i Södertälje.
d: Johnny informerade om presidieutbildningarna under våren. Samtliga 6 zoner besöktes och ca
80 deltagare totalt deltog i utbildningarna. ZO-utbildningen fick ställas in p g a för få deltagare.
De VZO som var närvarande på dagens möte fick varsin ZO-pärm av Johnny. Som ZO kan man i
princip välja hur mycket man vill göra av sitt ämbete under verksamhetsåret men minimum är att
det ska hållas minst tre zonmöten, man ska delta och rapportera till DR och delta i DR/DM-möten.
Viktigast av allt är att besöka klubbarna i sin zon.
Beslut: Johnny och Britt-Mari sätter tillsammans ihop en information om vad ZO ska göra som
en hjälp på vägen för blivande ZO.
Vidare presenterade Johnny två förslag på hur vi kan förändra kommande presidieutbildningar för
att få fler intresserade att delta. Det ena förslaget går ut på att utbilda två zoner i taget och det
andra att utbilda samtliga zoner vid ett tillfälle. Vi tar upp förslagen på kommande DR-möte i
september.
Beslut: Dan bifogar Johnnys förslag med detta protokoll.
e: Dan tog upp om försändelser från HK i USA som riskerar att sändas tillbaka för att de inte löses
ut när sekreterare mm får avier från Postnord om ”Du har paket från utlandet att hämta” samt att
man ska betala in runt 73 kr för att få paketet utlämnat. Det framgår inte på avierna att det kommer
från Lions, en annan reaktion är att ”jag har inte beställt nåt” och slänger avin samt att klubbar helt
enkelt inte vill betala för att lösa ut paket.
DG svarade att problemet är känt på MD-nivå men att man inte har någon lösning på det i nuläget.
Dan föreslog att ett sätt kan vara att sändningar går till kontoret i Stockholm, som i sin tur skickar
ut det till klubbarna.
Beslut: Vi kollar vidare på detta.
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16.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

Britt-Mari har skickat ut sin mötesplan för 2018/2019. Nästa DR-möte blir den 21/9 2018 i
Kalmar. Kallelse kommer. Nästa DM blir i Kalmar den 22/9 2018.
Upptäcktes att vårens DM ligger under påskhelgen och behöver ändras. Britt-Mari återkommer
med ny tid.
Innan DG elect återlämnade klubban till DG förärades han en utmärkelse.
Alexandra informerade under denna punkt om sin kommande resa till Brasilien. Där ska hon bl a
den 7/7 träffa och informera Lions på ett stort möte i Fortaleza om hur vi jobbar i Sverige med bl a
ungdomsprojekt. Hon ska t ex visa filmen som paret Njord gjort om flyktinglägret i Turkiet och
som vi tog del av idag och berätta hur Lions jobbar med detta projekt för de glömda barnen.
Hon ska även försöka få till stånd ett ungdomsprojekt på plats.
Hans föreslog att vi bör stödja detta projekt och avsätta 10 000 kr av ungdomsmedel till detta.
Beslut: DR beslöt att bidra med 10 000 kr till Alexandras ungdomsprojekt i Brasilien. En rörd
Alexandra tackade för stödet och förtroendet och ansvarar för aktuell redovisning i ärendet.
Hon tar med sig ett distriktsstandar till Lionsmötet i Brasilien också.

17.

Återtagande av ordförandeklubban

DG Christer återtog klubban och informerade kring sitt DG-år som han upplevt som både roligt
och intressant. Han passade också på att informera om hur viktigt det är att skapa en bra grund för
ZO och presidierna i klubbarna, det händer nya saker hela tiden. Det är därför viktigt att delta i de
utbildningar som erbjuds. F n saknas det VZO i två zoner.
Han avslutade med att lämna över en blomma till Britt-Mari och önskade henne lycka till på det
kommande conventet i Las Vegas och för arbetet under det kommande verksamhetsåret.
Han kallade därefter fram IPDG Anders som förärades en blomma och ett stort tack för all hjälp
under verksamhetsåret. Anders lämnar DR efter dagens möte.
Därefter erhöll samtliga ledamöter ett vacker ljus specialtillverkat med våra namn och ett stort tack
för vårt arbete under året.
IPDG Anders tog till orda, tackade Christer för dagens möte och hans arbete under året med
mycket väl genomförda möten.
DK Hans tackade också DG för hans arbete under året och överlämnade present till DG från
distriktsrådet, bl a i form av ett fint förkläde tillverkat i buffelskinn.

18.

Mötets avslutning

DG Christer tackade åter samtliga ledamöter och avslutade därefter mötet.
Kalmar 2018-06-09

Christer Johansson
Distriktsguvernör

Britt-Mari Sellbrink
DG elect

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Ylva Sjöholm
LC Vimmerby/Linnéa

Håkan Björk
LC Tranås
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST

CJ/BMS

YS

HB

DJ

