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

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2018-11-24
Djursdala Församlingshem, Djursdala/Vimmerby

Dan Jönsson, Hans Folkesson, Evy Törnqvist, Britt-Marie Sellbrink, Lena
Gustafsson, Sture Sellbrink, Johnny Berggren, Göran Johnsson, Christer Johansson, Per-Olof
Andersson, Jan Falk, Torgny Rönnestad, Imre Bokor, Paul Josefson, Lennart Redborn, Olivia
Costea, Göran Wising samt Bengt Persson.

1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Britt-Mari Sellbrink hälsade alla varmt välkomna till årets andra DR-möte, läste en fin dikt för
oss och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av två protokolljusterare

Olivia Costea, ZO zon 1 och Per-Olof Andersson, ZO zon 6 valdes att jämte DG justera dagens
protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 21/10 2018 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 20, övriga frågor

Torgny Rönnestad 20a ”BOND”, Bengt Persson 20b ”JEMEN” samt Britt-Mari Sellbrink
20c ”DIVERSE”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 20 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll DR

Beslut: Protokollet från DR1 i september 2018 fastställdes.

7.

DG-info

DG informerade från GR3 föregående helg. Man tog bl a upp om Miljöpriset, ifjol fanns inga
pengar och enligt RM-beslut ska 30 kr/medlem avsättas till detta. Klubbarna kan lämna förslag på
kandidat till detta pris t o m 31/1 2019. Förslagen lämnas till DG Britt-Mari.
Det finns nu endast tre LEO-klubbar kvar i Sverige. För att kunna hjälpa till med finansieringen
av Europaforum 2021 i Köpenhamn behöver vi betala 10 kr/medlem i 3 år.
Från jubileumsinsamlingen finns nu 460 000 kr kvar att söka. Gäller t o m 30/6 2019.
Insamlingen till De Glömda Barnen pågår till 31/12 i första hand. Fr o m 1/1 2019 tar Norge över
huvudansvaret för projektet. Behovet av hjälp är fortfarande stort. Ett sätt att hjälpa är att köpa de
armband som barnen i lägret i Adana tillverkar för 50 kr/st. Kontakta Britt-Mari för mer info.
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Efter nyår fortsätter projektet Water Means Life i Somalia. Diskussioner fördes om vi verkligen
kan hjälpa i ett land som är så osäkert och som UD avråder från att resa till. Nya direktiv kan
komma efter nyår.
Det blir bara ett internationellt ungdomsläger i Sverige 2019. I fortsättningen ska det arrangeras
två läger i Sverige varje år. 2020 blir det distrikt S och N som ansvarar för detta. Nästa gång för S
blir 2023. Det har också diskuterats om att ta bort vistelse i värdfamilj i framtiden, med anledning
av de stora problemen att hitta dessa familjer när vi arrangerar läger i Sverige.
Det finns Lionsklubbar som ansökt om medel från Konungens Jubileumsfond och fått medel
tilldelat, kan vara bra att tänka på denna möjlighet att hitta finansiering för projekt som omfattas
av stadgarna i fonden.

8.

Rapport från ZO 1-6

ZO1: Olivia Costea informerade om att första zonmötet hölls den 12/11. Två klubbar frånvarande,
bra uppslutning i övrigt med flera Lions från varje klubb. Stort fokus på förberedelserna inför
julaktiviteterna ute i klubbarna. Lite oro kring Ronnebyklubben där man idag är ca 10 medlemmar.
De som är kvar jobbar dock på energiskt. Gemensam zonaktivitet detta verksamhetsår blir att
samtliga klubbar bidrar med 5 000 kr/klubb till syskolan i Nepal. Ingen VZO finns i nuläget.
Nästa zonmöte i februari 2019.
ZO2: Saknas både ZO och VZO. Bengt rapporterade att man arbetar med att få fram en ZO i
närtid.
ZO3: I Alexandras ställe redogjorde Johnny från zonen. Första zonmötet hölls på Capellagården
på Öland där man bl a fick mer info kring slöjdlägret Tall till Pall. Generellt utvecklar klubbarna i
zonen sina aktiviteter. Användning av facebook ökar också. En klubb har drabbats av stort
medlemstapp, det är dels medlemmar som avlidit men även slutat av andra skäl. Man har
gemensamt haft helannons (gratis) för att locka fler medlemmar till klubbarna, dock med klent
resultat. Diabeteslägret 2018, tillsammans med zon 1 och 2 blir tyvärr det sista. I år fick vi inte
någon information var och när lägret ägde rum, så inga besök från Lions som brukligt, mycket
tråkigt för en så viktig sak. I år kommer man inte att sponsra några optikerstudenter, man har inte
fått fram lämpliga kandidater. På zonmötet informerade Johnny om den kommande
sammanslagningen av distrikten och Alexandra informerade om LCIF:s olika projekt i världen.
Nästa zonmöte blir i februari 2019.
ZO4: ZO Lennart Redborn från LC Mönsterås har helt nyligen tillsatts och har inget att rapportera
i dagsläget.
ZO5: Lena Gustafsson har haft ett första zonmöte med 21 deltagare och DG med make som
gäster. Hon kommer att fokusera på fadderns roll detta verksamhetsår och inte så mycket om
klubbarnas olika aktiviteter. Alla fick redogöra hur man hanterar fadderskapet i respektive klubb,
för att kunna göra en sammanställning. DG presenterade också lite info på mötet. YED Anita Hult
tog upp att man fortfarande saknar värdfamiljer till den tjej från Australien som ska vara i Sverige
under två veckor kring jul. Vidare pratade man om LQ och LFF. Eventuellt blir det utbildning för
klubbmedlemmar i zonen om vad LQ är och hur det fungerar idag. Man har i zonen även en VZO i
form av Imre Bokor, LC Nässjö. Nästa zonmöte blir i Vetlanda i januari 2019.
ZO6: ZO Per-Olof Andersson informerade om att man haft ett zonmöte. Man har för avsikt att
försöka få till LQ-utbildning i zonen. Den 27/1 2019 ska man med hjälp av Sture ha en utbildning
för klubbmedlemmar i zonen. Till detta möte kommer en mycket inspirerande och duktig
instruktör från Uppsala, som ska försöka entusiasmera medlemmarna att arbeta med LQ.
Det tillkommer nya medlemmar kontinuerligt i zonens klubbar, men det försvinner tyvärr en del
också. Man provar olika aktiviteter för att locka till sig nya medlemmar. Ingen av klubbarna,
frånsett Hultsfred, har haft någon BOND aktivitet. Man har heller ingen gemensam zonaktivitet.
Finns även en VZO i zonen.
DG tackade för redovisningarna och uppmanade zonerna att snarast hitta VZO i de zoner som
saknar detta. Hittills detta verksamhetsår har vi totalt minskat antalet medlemmar. DG har dock
fortfarande målet att öka med 38 medlemmar under året.

BMS

OC

POA

DJ

9.

Rapport från kommittéer

LCIF: Alexandra frånvarande, ingen rapport.
GST: Bengt hade inte mycket att rapportera. Det kommer inte särskilt mycket rapporter från
klubbarna. Vi konstaterade att det kommer mycket från centralt håll (GST, GAT o s v) som vi ska
implementera i verksamheten men vi får väldigt lite riktlinjer hur vi ska göra detta, vilket skapar
mycket osäkerhet.
GLT: Johnny har haft samtal med representanter från distrikt S om vårens utbildningar. Det blir
samma utbildning i båda distrikten var för sig, men fr o m 2019/2020 blir det gemensam
utbildning. S har haft temadagar istället för vanlig presidieutbildning. Verkar som det blir bättre
uppslutning på detta sätt. Med tanke på det minskande antal deltagare vid våra klassiska
presidieutbildningar föreslår Johnny att vi istället satsar på temadag till våren istället.
Beslut: Mötet beslöt att arrangera temadag till våren enligt Johnnys förslag ovan.
GMT: Marie frånvarande, ingen rapport.
LEO: Evy rapporterade om läget i Växjös LEO klubb. Intresset från svenska ungdomar att bli
LEO är tyvärr litet. 15 studenter har anmält intresse vid välkomstmässan i Växjö. Ny
välkomstmässa är aktuell i januari 2019. Just nu arbetar LEO mycket med allt kring
julaktiviteterna, man syns mycket på stan i olika sammanhang helgerna innan jul. Överhuvudtaget
hjälper LEO till med Lionklubbens olika aktiviteter.
LQ/DNO: Sture konstaterar att det är svårt att komma in i skolans värld med LQ just nu. Finns
inget intresse. Det blir till att satsa på föreningslivet istället. I zon 5 väcktes idén om en utbildning
för klubbarna i LQ och detta blir aktuellt i januari i zon 6. Det blir en utbildningsdag med
Marianne Jansson från Uppsala som är LQ-utbildare.
Sture informerade om att han bara hört av någon enstaka klubb i distriktet om den gratis
halvdagskursen vi erbjöds förra verksamhetsåret.
När det gäller narkotikahundar finns inget behov just nu, enligt Felle Fernholm.
PR/INFO: Johnny informerade lite kring appen MyLion där man kan hämta och lämna
information om Lions verksamhet. Vidare pratade han om GLT och GAT. Konstaterar att det är
mycket aktivitet på facebook ute i klubbarna. Johnny påminde om att det finns mycket bra
information att hämta på MD:s hemsida som man kan printa ut för olika sammanhang, t ex posters.
Glädjande att vårt distrikt förekommer i varje nummer av tidningen Lion.
YEC: Jenny ej närvarande, ingen rapport.
IT/Medlem: Jan tycker att medlemsrapporteringen från klubbarna i MyLCI varje månad fungerar
bättre nu än i fjol. Uppmanade ZO att informera i klubbarna att man kan rapportera hur många
gånger som helst. Arbete med MD:s hemsida pågår. Vår egen kommer att läggas ner 30/6 2019.
Distrikt S har en mer utvecklad hemsida och det är denna som kommer att gälla 1/7 2019.
Jan önskar input vad medlemmarna vill ha med på hemsidan. Det kommer bl a att vara möjligt för
klubbar att lägga in aktiviteter på nya hemsidan.
Evy påpekade att hon vill ha med information om Leo på nya hemsidan. Evy skickar material till
Jan.
DVN: Paul informerade om kommande val till MD och DR. För MD gäller att nomineringar ska
vara inne 31/12 till MD, information om detta har gått ut till samtliga klubbar den 9/9.
Till nya DR är det 31/1 2019 som gäller.
Han berättade vidare att även posterna i DR ska väljas fr o m 2019. Det är inte längre DG som
väljer vilka som ska sitta i hans/hennes råd. Det kommer att gå ut information om detta. Paul
hoppas att vi ska få in många nomineringar från 101SM till nya distriktet. Viktigt att de man
nominerar är tillfrågade.
Diskussioner fördes hur information om ovanstående ska se ut. Kan vara viktigt att kort presentera
vad de olika posterna innebär och kanske vem som har befattningarna nu.
Paul kommunicerar vidare med övriga i denna kommitté.
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10.

Ekonomi

Hans uppmanade ZO att informera klubbarna om att det är mycket viktigt att medlemsregistret är
uppdaterat per den 30/6 samt 31/12 varje år. Medlemsfaktureringen utgår från hur det ser ut dessa
datum. Missar man detta innebär det att man får betala för medlemmar som slutat, men står kvar i
registret eller i värsta fall får man betala för någon som är avliden och står kvar som medlem.
Dessa pengar får man inte tillbaka.
Hans redogjorde också för den aktuella ekonomiska situationen i distriktet. Intäkterna vid
verksamhetsårets början var 100 167 kr. Hittills har 37 897 kr förbrukats.
Jämförelse gjordes mot hur det såg ut ifjol vid samma tid, fanns ca 13 000 kr mer kvar då, främst
beroende på högre medlemsintäkter ifjol.
Resultat- och balansrapport gicks igenom. Bl a konstaterades att det finns 37 000 kr i
distriktskassan till diabetesläger. Till miljöpriset har hittills 5 980 kr kommit in.
Mötet ajournerades för lunch.

11.

Uppföljning av tidigare beslut

Lions roll i föreställningen ”Djungelboken”: DG kollar åter med ansvariga vad som gäller kring
t ex skrammelbössor mm.
Lista på vilka organisationer det är ok för Lions att samarbeta med: Enligt DG finns ingen sådan
lista på MD.
Sammanställning av de nya stadgarna som vi fastställde på RM i Ronneby i våras: Enligt
stadgesekreterare Urban Möller finns de nya stadgarna uppdaterade på nätet, se MD:s hemsida.

12.

Lions Forskningsfond

Paul deltog på utdelningen av forskningsanslagen i Linköping i oktober. Han påminde om att
forskarna gärna kommer ut i klubbarna och berättar om sin forskning. Om man bidrar med
25 000 till LFF, kan man utse egen forskare. Nya uppdaterade broschyrer har tagits fram.
Diskussioner fördes hur/om fonden kommer att påverkas vid sammanslagningen av distrikten.
Hade varit intressant om någon ville forska på våra teman i Lions, syn och diabetes.

13.

Conventionlotteri

Göran J informerade om att sista betalningsdag för lotterna är den 18/1 2019. Dragningen sker på
DR3 den 26/1 2019.

14.

GAT (Globalt Arbets Team)

Johnny presenterade ett bildspel om hur gå tillväga i arbetet med att förnya verksamheten. Hans
föreslog att skicka samma bildspel till distrikt S, så att vi är på ”samma bana”. Lämpligt forum att
påbörja arbetet kan vara zonmötena, det viktiga är att implementera i klubbarna. Diskussioner
fördes.

15.

New Voices

Ylva Sjöholm är vår representant för New Voices i distriktet. Hon ska jobba för att få in fler
medlemmar i Lions, med fokus på fler kvinnor. Tanken är att DG ska utse i första hand kvinnliga
medlemmar att ansvara för hjälp, ledarskap samt marknadsföring. Diskussioner fördes.

16.

Motion från LC Vetlanda

Hans presenterade motionen som handlar om fördelningen av pengarna i distriktskassan inför
sammanslagningen av distrikten den 1/7 2019.
Beslut: Mötet beslöt att stödja motionen.

17.

Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.
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18.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser finns.

19.

Ny distriktsindelning

Paul informerade om att man tänkt att dela in nya distriktet i tre regioner. Den södra regionen blir
ungefär halva Skåne. Mellanregionen blir nordöstra Skåne tillsammans med vår nuvarande zon 1.
Övre regionen blir resten av det nuvarande 101SM. Regionsordförande blir 1:e, 2:e och 3:e VDG.
Inget är dock ännu bestämt kring ovanstående.
När det gäller ekonomin har idag S 140 kr i medlemsavgift men kommer vid sammanslagningen
att anamma vår avgift på 100 kr. DK i S har sagt sig vara villig att vara kassör i det nya distriktet.
Lions Sverige har fått ok från USA att bli fem distrikt.

20. Övriga frågor
a: Torgny rapporterade lite kring BOND projektet som varit ett zonprojekt i zon 5 och 6. Ett
projekt att underlätta för cancersjuka barn på Linköpings Universitetssjukhus. Man hade en BOND
dag i Hultsfred tillsammans med Räddningstjänsten, mycket uppskattat och Torgny visade en
helsida om det i lokaltidningen. Totalt samlade man in 38 000 kr denna dag. Nu flyttas
Bondverksamheten till Västerviks sjukhus. BOND står för barnavdelning för onkologi,
neurokirurgi samt diabetes.

b: Bengt tog upp om situationen i Jemen, där världens största humanitära katastrof pågår just nu.
Han undrar om man haft diskussioner i GR hur vi kan hjälpa? DG informerade om att
förhandlingar pågår, men det är svårt att hitta lämpliga mottagare i landet.

c: Britt-Mari informerade om att Oskarshamnslägret kan tas över av Ädelfors. Anledningen är att
man inte längre har utbildningen i Oskarshamn, den finns däremot i Ädelfors.
Hon tog upp om Melwin Jones Fellowship, finns många klubbar som har många Melwin Jones att
plocka ut enligt listan från LCIF.
Beslut: Jan skickar ut listan på nytt.
Under denna punkt passade DG på att uppvakta två jubilarer med vackra blommor. De två
jubilarerna var Evy och Olivia. Hurrarop och applåder.

21.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

DR3 äger rum lördagen 26/1 i Lenhovda.

22.

Mötets avslutning

Innan mötet avslutades passade Christer på att tacka DG för ett väl genomfört möte.
Därefter tackade DG ledamöterna för ett bra och konstruktivt möte, önskade alla en säker hemresa
och avslutade mötet.
Djursdala 2018-11-24
Britt-Mari Sellbrink, DG 101SM

Dan Jönsson, DS 101SM

Protokollet justeras
Olivia Costea, LC Karlshamn

Per-Olof Andersson, LC Västervik
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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