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

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2018-09-21
Skälby Loge, Kalmar
Dan Jönsson, Hans Folkesson, Alexandra Castelo Branco, Evy
Törnqvist, Britt-Marie Sellbrink, Lena Gustafsson, Sture Sellbrink, Johnny
Berggren, Jenny Eriksson, Marie Erlandsson samt Bengt Persson.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Britt-Mari Sellbrink hälsade alla varmt välkomna till årets första DR-möte och förklarade
mötet öppnat.

2.

Val av två protokolljusterare

Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen och Evy Törnqvist, LC Växjö/Dacke
valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 12/8 2018 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 15, övriga frågor

Alexandra Castelo Branco 15a ”LCIF”, Jenny Eriksson 15b ”Ungdomsläger” samt Evy Törnqvist
15c ”LEO”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 15 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll DR och DM

En del beslutspunkter i protokollen från DM i april samt DR i juni gicks igenom.
Beslut: Protokollen från DM i april 2018 samt från DR5 i juni 2018 fastställdes.

7.

DG-info

DG informerade om sommarens convention i Las Vegas. Totalt 22 000 Lions från hela världen
var på plats. Hon kände sig mycket stolt att få vara med och välja Lions första kvinnliga
internationella president, som dessutom är från Norden (Island) samt pratar svenska, efter att ha
bott och arbetat i Sverige. Hon är en mycket inspirerande och jordnära person, man märker att hon
brinner för vårt viktiga arbete. Under conventet var hon tillsammans med guvernörerna i princip
hela tiden. Hon har infört ”New Voices” i Lions, vilket innebär fler medlemmar, bl a fler kvinnor.
Från 1/7 2018 är vi f n plus två medlemmar i distriktet och är nu totalt 1124 medlemmar i 101SM.
DG framhåller att det är livsviktigt med nya medlemmar i klubbarna.
Water Means Life pågår t o m 30/9, men fortsätter till våren. Höstens insamling går till brunnar i
Somalia. En brunn kostar ca 1,4 miljoner SEK och ger vatten till 250 000 människor.
Efter vårt framgångsrika arbete med att hjälpa till med skolmoduler i flyktinglägret i Adana,
Turkiet har nu turkiska skolor öppnat upp för de syriska flyktingbarnen. De får gå i skolorna
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efter att de turkiska barnen slutat för dagen. Kampanjen för De Glömda Barnen drar igång igen på
världslionsdagen 8/10. DG uppmanar klubbarna att samla in medel denna dag. Man kan t ex
bidra med matpaket till flyktinglägret. Ett matpaket kostar 250 SEK.
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.
Viktigt att rapportera in aktiviteter ute i klubbarna. Enligt 2VDG Bengt Persson, som även är
distriktets GST, rapporterar endast 30% av klubbarna aktiviteter regelbundet. Man kan rapportera i
appen MyLion eller i MyLCI.

8.

Ekonomi

DK Hans Folkesson redovisade lite kring vår ekonomi. Resultat för 2017/2018 blev ett minus på
20 835 kr. Vi har idag ett eget kapital på 19 251 kr.
Alla banker kräver numera ett organisationsnummer från Skattemyndigheten och klubbarna ska
deklarera. Viktigt att tänka på att klubbarna ska deklarera administrativa medel och inte
aktivitetsmedel. Viktigt att vi informerar om detta på morgondagens DM.
Hans informerade också om att vi bytt till Sparbanken Virserum sen den 7/7 2018. Anledningen är
att vi får mer hjälp och bättre förvaltning med den nya banken. I samråd med nya banken har vi
ändrat till tre räntefonder istället för en tidigare och vi har t o m fått en positiv utveckling redan.
Vid sammanslagningen av distrikten 1/7 2019 vill man att båda distrikten går in i detta med minst
30 000 kr i eget kapital. Med en utveckling på de nya räntefonderna med 5 % fram till sammanslagningen kan vi uppnå detta. 60 % av plusräntan får användas till DG:s budget och 40 % ska gå
till hjälpbehov. Sedan tidigare har vi idag 60 000 kr i plusränta placerade som ungdomspengar.
DK föreslår att vi för tillbaka dessa 60 000 kr att användas enligt räntefördelningen ovan till
sammanslagningen av distrikten.
Beslut: DR beslöt att flytta ovanstående 60 000 kr till fördelad ränta.
Vi informerar om fondändringen på morgondagens DM.
DG tycker det är positivt att vi, trots minusresultat, ändå har lite pengar.

9.

Uppföljning av tidigare beslut

Kvarstår att LC Vetlanda ska skriva en motion om hur hantera distriktets ekonomiska medel inför
sammanslagningen med 101S. DG meddelade att det inte är aktuellt att betala hela skulden till
Radiohjälpen på en gång (se protokoll från DR5, juni 2018).

10.

Nya distriktsindelningen

Det pågår regelbundna möten inför sammanslagningen på olika nivåer. Det är en god anda och alla
är positiva i dessa möten. Zon 1 och 2 i 101SV, frånsett ett par klubbar, har valt att gå till det nya
”S” distriktet, som det nya distriktet kommer att heta. Man har valt att gå efter väderstrecken vid
namngivningen av de nya distrikten i landet. Man tittar också på hur många funktionärer man ska
ha i det nya distriktet, logistik mm. Evy tog upp frågan om Leos roll i det nya distriktet,
diskussioner fördes.
Vår 1VDG Göran Johnsson kommer att föreslås som DG i det nya 101S.
DM i april kommer troligen att äga rum i Åseda. 101SM och 101S har varsitt DM på förmiddagen
och ett gemensamt DM på eftermiddagen.
Mer information om/inför sammanslagningen kommer att redovisas på varje DR-möte under året.
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11.

Conventionlotteri

DG föreslår att vi arrangerar conventionlotteri som vanligt för 2018/2019.
Beslut: Vi arrangerar ett conventionlotteri för deltagande på convention i Milano 2019, med
andelar på 100 kr/st. VDG ansvarar för lotteriet. DG informerar om detta på DM 22/9.

12.

GLT presidieutbildning

Johnny presenterade de olika förslagen på kommande presidieutbildning till våren. Kan också bli
aktuellt med gemensam likadan ZO-utbildning för hela landet, så att alla har samma
förutsättningar att utföra sitt arbete. Johnny återkommer med mer information.

13.

Inkomna skrivelser

Vi har fått skrivelse från Paul om kontaktpersoner i klubbarna avseende Lions Forskningsfond,
LFF. Han informerar även om att det är utdelning av stipendier till forskarna i Linköping den
10/10 2018 och hälsar alla Lions i distriktet välkomna att delta.

14. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
15. Övriga frågor
a: Alexandra Castelo Branco, LCIF, tackade och berättade om hur bidraget hon
erhöll för projektet i Brasilien kommit till användning. Hon blev inbjuden till flera
möten och behandlades som en VIP-gäst överallt.
Hon har deltagit i en LCIF-utbildning i Frankfurt under ledning av LCIF:s
ordförande. Hon berättade lite kring de insamlingsprojekt vi haft tillsammans med
Bill Gates Foundation som slagit mycket väl ut.
Just nu pågår kampanj-100. Målet är att hjälpa 200 miljoner människor/år i hela
världen till 2021. Internationellt arbetar vi med att förebygga diabetes,
hungersnöd, syn, barncancer samt miljö.
I distriktet har tre klubbar utmärkt sig med stora bidrag till LCIF. Det är
Sölvesborg, Bräkne-Hoby samt Karlshamn.
b: Jenny Eriksson, nyutnämnd YEC i distriktet presenterade sig själv. Det blir
inget läger i 101SM 2019, däremot får vi hjälpa till när 101S arrangerar
ungdomsläger 2020 och vi då ingår i samma distrikt. Jenny kommer att delta i
konferens om internationella ungdomsläger 2019. Konferensen äger rum i mitten
av oktober. Hon informerade också, på uppdrag av YED, Anita Hult att man söker
värdfamiljer till australisk tjej som ska bo i värdfamilj i december 2018. Tanken är
att bo två veckor i en familj och två veckor i annan familj. Hon ska delta i
ordinarie vardagligt familjeliv under dessa två veckor.
c: Evy Törnqvist, LEO informerade om att man haft upptaktsmöte på
Linnéuniversitetet i Växjö, stort intresse för LEO som vanligt, i år även bland
svenska studenter. Den första presidenten i LEO Växjö, Emanuel Nuss har blivit
medlem som vanlig lions i LC Växjö/Dacke. Han ska bl a ta hand om IT-frågor.
Kommande helg ska gamla och ev nya LEO’s träffas hemma hos Evy för
uppstartsmöte.
16. Distriktsrådets/styrelsens nästa möte
Nästa DR-möte äger rum 24/11 2018 i Vimmerby.
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17. Mötets avslutning
DG tackade ledamöterna, tackade Johnny för kvällens arrangemang och avslutade
därefter mötet. Hon bjöd sedan in till fortsatt samkväm med mat och
underhållning.

Britt-Mari Sellbrink
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Evy Törnqvist
LC Växjö/Dacke

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen
PROTOKOLLET JUSTERAT VIA EPOST
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