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Protokoll distriktsmöte 2018-09-22 i Kalmar
Lionsdistrikt 101 SM
LP Anders Ibohm, LC Kalmar/Unionen samt ställföreträdande LP Anders
Johansson, LC Kalmar, hälsade oss alla varmt välkomna till Villa Solbacken och
dagens förhandlingar.
Vi fick lite information om familjen Jeansson och deras sommarhus Solbacken.
Därefter berättade Kay Wiestål, skaparen av Victoriadagen på Öland, om detta
evenemang från starten fram till idag, mycket intressant med många anekdoter.
Därefter tog Åke Andersson, Destination Kalmar över mikrofonen och berättade
lite om vad som händer i Kalmar.
1.

Mötets öppnande

DG Britt-Mari Sellbrink hälsade också alla varmt välkomna till årets första DM. Hon presenterade
lite ordningsregler, tackade Kalmarklubbarna för att man tagit på sig att arrangera dagens möte och
förklarade därefter 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 69 delegater, fastställdes.

4.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes DG Britt-Mari Sellbrink, LC Vimmerby/Linnéa.

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 Anders Ibohm, LC Kalmar/Unionen och
Anders Johansson, LC Kalmar.

7.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 22, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

8.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 22, kunde förhandlingsordningen fastställas.

9.

Verksamhetsrapport och resultat för 2017-2018

IPDG Christer Johansson presenterade sin verksamhetsrapport från föregående verksamhetsår.
Rapporten har skickats ut till samtliga medlemmar i distriktet via e-post.
Beslut: Verksamhetsrapporten för 2017/2018 godkändes av mötet och lades till handlingarna.
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I distriktskassörens frånvaro presenterade Christer lite kring ekonomin samt redovisade resultatet
för 2017-07-01 – 2018-06-30. Det blev ett minus på 20 835 kr för verksamhetsåret.
Beslut: Mötet godkände IPDG Christers ekonomirapport.

10.

Revisorernas rapport för 2017/2018

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anders Lundberg, LC Eksjö. Revisorerna tillstyrker
balans- och resultatrapporten och att verksamhetsårets förlust övergår i ny räkning. Man föreslår
även mötet att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet för 2017/2018.
Beslut: Mötet godkände revisorernas rapport.

11.

Fastställande av ansvarsfrihet för 2017/2018

Beslut: Mötet beslöt följa revisorernas förslag att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017/2018. Beslutet var enhälligt.

12.

DG:s verksamhetsplan 2018-2019

DG Britt-Mari presenterade sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Hon har tre
ledord för året; Framtid-Förnyelse-Föryngring. Vi ska vara stolta att vara Lions och vi ska visa
att vi är Lions. Vi ska arbeta för att få in yngre medlemmar samt få dem att stanna. Lika viktigt
är det att få fler kvinnliga medlemmar i klubbarna.
Hon presenterade de olika insamlingsprojekten i höst och till våren. Insamlingen till Water Means
Life pågår till 30/9 och återupptas till våren igen. Höstens insamling går till brunnar i Somalia
(en brunn ger vatten till 250 000 människor). Insamlingen till våren går till brunnar i Tanzania.
Från oktober till december är det De Glömda Barnen som gäller.
DG påminde även om vikten av att betala ut sina aktivitetsmedel och inte ”spara i ladorna”. Det
kan leda till problem med Skatteverket vid en ev revision om man har för mycket pengar kvar i
slutet av verksamhetsåret.
Beslut: DG:s verksamhetsplan för 2018/2019 godkändes.

13.

Rapporter från DG

Britt-Mari berättade lite från konventet i Las Vegas. Ca 22 000 Lions från hela världen var på
plats. Kändes lite speciellt att vara med och välja in den första kvinnliga internationella
presidenten, som ju dessutom kommer från Norden, närmare bestämt Island. IP Gudrun är mycket
inspirerande som ledare och brinner verkligen för Lions och vårt viktiga arbete. Hon har infört
något som heter ”New Voices” =kvinnliga röster. I vårt distrikt blir det Ylva Sjöholm, LC
Vimmerby/Linnéa som blir representant för ”New Voices”. Paraden var nära att ställas in,
temperaturen närmade sig +42 grader men tidigarelades för att kunna genomföras.
Föreställningen ”Djungelboken” kommer att turnera landet runt i samarbete med Lions. DG
hoppas att Lions syns mer än förra året.
Beslut: DG kollar vad som gäller kring insamling av pengar i samband med föreställningarna.
Lions Sverige har fått en ansökan om samarbete med Special Olympics (ungdomar med
funktionshinder). Ansökan avser deltagande i tävlingar i Abu Dhabi 2019. Man har fått 250 000 kr
av Lions Sverige. Bidraget går till både de aktiva som deras ledare, som är oerhört viktiga för att få
allt att fungera. Lions kommer att synas i alla dokument och reklamsammanhang tillsammans med
övriga organisationer och företag som sponsrar tävlingen.
Appen MyLion på mobilen är nu igång men med lite inkörningsproblem. Appen är mycket
informationsrik och tanken är att man kan lägga upp förslag på aktiviteter mm, som alla lätt kan ta
del av.
Britt-Mari påminde också om att handboken numera bara finns på nätet.
Den 8/10 är Världslionsdagen. DG uppmanar klubbarna att visa upp sig i sina respektive
hemkommuner.
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14.

Skrivelser

Vi har fått en skrivelse från Paul Josefson, distriktsvalnämnden om att välja nya revisorer och en
ersättare för innevarande verksamhetsår. Anledningen är ett missförstånd i kommunikationen
mellan inblandade parter. Distriktsvalnämnden föreslår att välja Lars-Åke Andersson, LC Eksjö
samt Kenneth Johansson, LC Nässjö, som revisorer för 2018/2019. Som revisorsersättare kvarstår
Torbjörn Elardt, LC Nässjö samt nyval av Per-Inge Kindstrand, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Lars-Åke Andersson, LC Eksjö samt Kenneth Johansson,
LC Nässjö till revisorer för 2018/2019 samt att välja Per-Inge Kindstrand, LC Eksjö som
revisorsersättare.
Paul vill också att samtliga zonordförande kollar om listan med kontaktpersoner i klubbarna för
Lions Forskningsfond är aktuell samt uppdaterar med ev ändringar. Närvarande ZO på mötet fick
listan av DS Dan, övriga kommer att få den skickad till sig.
Den 10/10 2018 kl 17.00 är det högtidlig utdelning av forskningsanslag i Lions Forskningsfond på
Linköpings Universitet och alla Lions i distriktet hälsas hjärtligt välkomna att delta.

15.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1, Olivia Costea:
Ej närvarande. Förra årets ZO Göran Wising informerade om att det snart är dags för första
zonmötet. Mycket bra samarbete i zonen förra verksamhetsåret.
Zon 2, ZO saknas:
Ingen rapport sålunda.
Zon 3, Alexandra Castelo Branco:
Planerar inför första zonmötet som kommer att äga rum på Öland.
Zon 4, ZO saknas:
Ingen rapport sålunda. Tidigare ZO Marie Erlandsson menar att man ändå ska försöka samla
klubbarna i zonen.
Zon 5, Lena Gustafsson:
Andra gången för henne som ZO. Man har t o m en vice ZO i zonen. Man kommer att ha första
zonmötet i början av oktober. Lena tänker fokusera på medlemsvård och fadderskapet.
Zon 6, Per-Olof Anderson:
Första zonmötet äger rum 8/10. Klubbarna kommer att visa upp sig på Lionsdagen. Verkar vara
flera nya medlemmar på gång i zonens klubbar. Efter mötet den 8/10 blir det två möten till våren.
DG tackade för rapporterna och hoppas att vi snart har ZO i zon 2 och 4. Viktigt att så snart som
möjligt även besätta vice ZO-posterna, de ska ju delta på distriktsrådsmöten samt distriktsmöten
under året för att lära sig.

16. Rapport från kommittéer:
a: GMT, Marie Erlandsson:
GMT=Globalt Medlems Team. Marie uppmanar oss att använda oss av appen MyLion och lägga
in förslag på idéer hur få fler medlemmar. Vi måste också aktivt visa upp oss och presentera för
allmänheten vilka vi är, för att locka till oss fler medlemmar.

b: GLT, Johnny Berggren:
GLT=Globalt Ledarskaps Team. Johnny deltog i en GAT utbildning för distriktens GLT och GMT
föregående helg. GAT=Globalt Arbets Team är samlingsnamnet för GMT, GLT och GST (Globalt
Service Team). Som GLT arbetar man med ledarutbildning, för t ex våra presidier i klubbarna.
Nytt är att det ska bli samma utbildning för samtliga ZO i alla distrikt, för att alla ska ha samma
förutsättningar i sitt arbete som zonordförande.
Johnny uppmanar klubbarna att försöka inventera vilka ledare som finns, för att t ex hitta nya ZO
och VZO.
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GLT, GMT samt GST ska finnas i klubbstyrelsen. Vice presidenten ska ha rollen som GLT,
medlemsordföranden kan lämpligen ha rollen som GMT och aktivitetsordföranden rollen som
GST.

c: LCIF, Alexandra Castelo Branco:
LCIF=Lions Internationella Hjälpfond, som fördelar ut medel i samband med t ex naturkatastrofer
över hela världen, ofta genom lokala Lions på plats. Med bidrag på ca 82 000 USD från 101SM är
vi näst bästa distrikt i Sverige efter 101S. Tre klubbar i distriktet har skänkt så mycket pengar att
man får 2 084 USD tillbaka av LCIF, för att genomföra någon insats i lokalsamhället eller i
distriktet. Det är Sölvesborg, Bräkne-Hoby och Karlshamn. Dessa klubbar kan även bli
s k modellklubb och få del av en rad utmärkelser.
Just nu är det Kampanj 100 som gäller för LCIF med fem olika fokusområden och målet att hjälpa
minst 200 miljoner människor/ år i hela världen. De fem områdena är; diabetes, miljö, hungersnöd,
barncancer och syn.
Ta del av de nyhetsbrev som regelbundet skickas ut till samtliga medlemmar om LCIF:s olika
aktuella projekt.
Alexandra tackade distriktets klubbar för alla bidrag till LCIF.

d: LEO, Evy Törnqvist:
Evy informerade lite om vad LEO är för något samt om LEO-verksamheten i Växjö. Från start har
man haft 52 medlemmar registrerade. Idag har man ca hälften kvar. Då LEO-ungdomarna i Växjö
mest består av studenter på Linnéuniversitetet, är man spridda över världen och kommunicerar bl a
genom epost. Nyligen hölls en välkomstmässa på universitetet och ca 50 ungdomar visade intresse
för LEO-verksamheten, bl a flera svenska ungdomar. Till den kommande återträffen väntas ca 15
av dessa ungdomar komma. Vi har tyvärr endast denna LEO-klubb i distriktet, än så länge.
På dagens möte fanns en LEO från Växjö på plats.

e: YEC, Jenny Eriksson:
Jenny presenterade sig själv, hon är nyutnämnd YEC i distriktet och har alltså hand om ungdomar
som ska åka på internationella läger. Vidare ansvarar hon för arbetet med att hitta klubbar i
distriktet som vill arrangera internationella ungdomsläger, när det är vår tur. Vi skulle arrangera
läger 2019, men det blir inget sådant läger i 101SM. Däremot får vi hjälpa till att arrangera läger
2020, då 101S är ansvariga och vi då ingår i samma distrikt.
På uppdrag av YED (samma uppdrag som Jenny, fast på nationell nivå) Anita Hult informerade
hon om att man söker värdfamilj till en tjej från Australien som är på internationellt ungdomsläger
i Sverige i december 2018. Man söker efter två familjer som kan ha henne boende hos sig två
veckor var. Tanken är att hon ska delta i det vardagliga svenska familjelivet. Anita tar tacksamt
emot varje tips.

f: PR/Info, Johnny Berggren:
Med hjälp av sammanställningen av utbetalda medel från klubbarna i distriktet, totalt ca 7,8
miljoner kr, för 2017/2018 kan vi informera media och allmänheten om hur duktiga vi är.
Johnny uppmanar oss att skryta med oss själva.

g: Lions Quest, Sture Sellbrink:
I våras skickade Sture ut brev till samtliga klubbar i distriktet om möjligheten att arrangera gratis
LQ-utbildning i våra hemkommuner. Endast tre klubbar visade intresse för detta och i dagsläget är
det endast Tranåsklubben som arbetar med att få till en sådan utbildning. Man har erbjudit kursen
som ledarutbildning för idrottsföreningar i Tranås. Det är svårt att sälja in dessa kurser men i
Stockholm har man lyckats med ett par utbildningar för just idrottsföreningar.

h: IT/Medlem, Britt-Mari Sellbrink:
I Jan Falks frånvaro presenterade DG lite kring denna punkt. Hon visade sammanställningen av
klubbarnas utbetalda medel för 2017/2018, samma som under punkten f ovan.
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På DR5 i juni månad 2018 bestämde vi att samtliga medlemmar i distriktets klubbar ska skriva
under det dokument (GDPR) som nya medlemmar numera är tvungna att göra, för att kunna bli
medlemmar i Lions. Man godkänner alltså att man är registrerad i Lions internationella register.
De underskrivna dokumenten skickas ingenstans utan sparas i klubben.
Under denna punkt kom frågan upp om vilka organisationer vi kan samarbeta med, med anledning
av de direktiv som kommit att vi inte ska lämna ekonomiska bidrag till andra hjälporganisationer
utan stödja våra egna insamlingsprojekt via t ex LCIF.
Enligt Johnny Berggren finns det i §37 i våra stadgar en lista på organisationer som vi samarbetar
med och som det är ok att skicka pengar till. Diskussioner fördes.
Beslut: DG kollar om det går att få fram en lista där det tydligt framgår vilka organisationer
som är ok att bidra ekonomiskt till och vilka som inte är det.

17. Gemensamma inbetalningar (DK)
De gemensamma inbetalningarna för 2018/2019 finns på distriktets hemsida. Inbetalningarna
avser, förutom medlemsavgifter, de poster vi beslutat om på DM och RM i våras och ska sålunda
solidariskt betalas av klubbarna. Längst upp på blanketten fyller man i antal medlemmar i klubben
per den 1/7 2018, så räknas summorna ut automatiskt.

18.

Klubbarnas sammanställning av utbetalda medel

Målet är att skapa och förmedla en total bild av lionklubbarnas hjälpverksamhet under ett år,
uppdelat på lokal, nationell och internationell nivå. ZO ansvarar för att uppgifterna kommer in.
Se PR/info ovan samt IT/medlem.

19.

Riksmötet Ronneby 2018

Göran Wising och Bill A Fridström informerade kort från RM 2018. Mycket arbete, stundom
jobbigt men samtidigt roligt. Det blev till slut ett plusresultat på 42 000 kr, som fördelats mellan de
arrangerande klubbarna. Göran och Bill passade också på att rikta ett stort tack till alla de 53
volontärer från klubbarna som arbetade under riksmötesdagarna.
DG poängterade att det var ett mycket trevligt och välorganiserat riksmöte i Ronneby.

20.

Distriktsindelning

DG informerade kring arbetet med sammanslagningen av 101S och 101SM till ett distrikt
fr o m 1/7 2019. I hela landet kommer vi då att ha totalt fem distrikt. Vi kommer att heta 101S
efter sammanslagningen. Man har bestämt sig att gå efter väderstrecken när man döper de nya
distrikten. Flera möten har hållits, där framför allt DG och DK har deltagit, men även mellan andra
funktionärer. Vår 1:e VDG Göran Johnsson kommer att föreslås som DG i det nya distriktet.
Man har också fastställt att samtliga distrikt ska gå in med 30 000 kr i eget kapital vid
sammanslagningen. I vårt distrikt har vi idag ett eget kapital på ca 19 000 kr. För att kunna gå in
med 30 000 kr i eget kapital föreslog DK (gm DG) att med en förändring av vår befintliga
räntefond till tre nya fonder som skulle kunna ge 5 % ränta och enligt de regler som gäller att 60 %
av plusräntan kan användas till DG:s budget och 40 % till hjälpbehov, borde vi kunna öka på det
egna kapitalet fram till sammanslagningen.
Beslut: Mötet beslöt att det är ok att använda plusräntan på räntefondskontot, enligt DK:s
förslag ovan.
När det gäller Lions forskningsfonder i landet informerade IPDG Christer om att målet är att
samtliga fonder ska vara med i det ”nya” Lionssverige. Fonderna är inga stiftelser, vilket innebär
att vi kan ändra stadgar enligt egna regler.
Frågor om hur det nya distriktsrådet kommer att se ut togs upp, liksom administration och logistik
mm. Christer och Britt-Mari svarade att arbetet med hur lösa allt sådant praktiskt kring nya
distriktet pågår för fullt. Tanken är att vårens DM 2019 går till så, att våra båda distrikt har varsitt
DM på förmiddagen och ett gemensamt på eftermiddagen. Trolig mötesplats för vårens DM är
Åseda.
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21. GST (globala serviceteamet), GMT (globala medlemteamet) samt
GLT (globala ledarteamet)
Dessa tre poster ska finnas i klubbstyrelserna fr o m detta verksamhetsår. Samlingsnamnet är
GAT (globala arbetsteamet). Se §16 ovan.

22. Övriga ärenden
a: Mats-Åke Tunelid, LC Kalmar om hjälpsändningar:
Kalmarklubben får ungefär en container full med sjukvårdsmateriel var tredje vecka. Det är t ex
sjukhussängar, rullstolar, ställningar och sitsar mm. Allt i mycket bra skick men som byts ut i
vården p g a de regler vi har i Sverige. Man har tidigare, med hjälp av Lionsklubb i Litauen,
kunnat transportera sakerna dit, men nu är det mättat där. LC Kalmar uppmanar därför andra
klubbar att inventera sina kontakter kring hjälpsändningar för att finna någon som kan ta emot
materielen. I annat fall kommer det tyvärr att slängas. Mats-Åke uppskattar att värdet på det man
skickat hittills uppgår till ca 5 miljoner kr.

b: Christer Johansson, IPDG om nominering av ID (internationell direktor):
Vi ska nominera näste svensk att ingå i Lions internationella styrelse. Valet kommer att ske på RM
i Västerås 2019. Alla distrikten kan nominera, även ej fullvärdiga (1250 medlemmar),
av demokratiskäl. Man kan bara nominera kandidat från sitt eget distrikt. Distriktsvalnämndens
ordförande Paul Josefson kommer att skicka ut underlag till samtliga klubbar i distriktet om vad
som gäller kring nominering av ID samt övriga nomineringar till MD och på distriktsnivå.

c: Britt-Mari, DG diverse information:
Alla banker kräver numera organisationsnummer. Från Skatteverket skickas ut deklarationer till
klubbarna med uppmaning att deklarera. Viktigt att bara rapportera in medlemspengarna i
deklarationen, redovisa alltså endast administrativa medel när ni deklarerar.
Britt-Mari tog också upp att det ska nomineras till Lions Livskvalitetspris som delas ut på RM
2019 i Västerås. Ta kontakt med DG för mer information.

d: Bill A Fridström, LC Karlskrona/Jarramas om stadgar:
Bill undrade om det finns någon sammanställning med alla nya stadgar vi beslutade om på RM i
Ronneby. De ska tydligen finnas på lions.se om man går in som medlem och letar efter stadgar och
arbetsordning för klubbar och för multipelditriktet.
Beslut: DG tar upp i guvernörsrådet om man kan ta fram en sammanställning på de nya
stadgarna för utskick till medlemmarna.

e: LC Mörbylånga om Tall till Pall läger:
Representant från LC Mörbylånga informerade om att man gör ett uppehåll med lägret 2019.

23.

Nästa DM

Nästa distriktsmöte äger troligen rum i Åseda 27/4 2019. Mer information kommer.

24.

Avslutning

DG tackade Kalmarklubbarna för ett mycket väl arrangerat DM, där allt har fungerat perfekt.
Hon tackade därefter alla ledamöter som tagit sig hit idag och uppmanade oss att ta med
informationsbroschyrer om Lions Forskningsfond med oss hem.
Kalmarpresidenterna överlämnade därefter en blomma till DG och tackade henne för ett väl
genomfört möte.
DG i sin tur överlämnade var sin present till de båda presidenterna samt till Johnny Berggren, som
tack för att man arrangerat dagens möte och avslutade därefter mötet.
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Britt-Mari Sellbrink
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras:
Anders Ibohm
LC Kalmar/Unionen

Anders Johansson
LC Kalmar
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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