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Protokoll distriktsmöte 2019-04-27 i Åseda
Lionsdistrikt Nya 101S
Efter musikunderhållning och historieberättande hälsade LP Jan Tidblad,
LC Uppvidinge oss alla välkomna till dagens möte i Åseda Folkets Hus.
1.

Öppnande av distriktsmötet

DG Britt-Mari Sellbrink hälsade PID Jan-Åke Åkerlund med hustru, PID Kenneth Persson med
hustru, VGRO Thorbjörn Bengtsson med hustru, Lions samt övriga närvarande varmt välkomna
till detta historiska, första distriktsmöte i det nya distrikt 101S och förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av röstlängden

Röstlängden, som innehöll 110 delegater, fastställdes.

3.

Val av ordförande och vice ordförande för distriktsmötet

Till ordförande föreslogs och valdes Alf-Göran Andersson, LC Simrishamn.
Till vice ordförande föreslogs och valdes Christer Johansson, LC Västervik.

4.

Val av sekreterare och vice sekreterare för distriktsmötet

Till sekreterare föreslogs och valdes Dan Jönsson, LC Sölvesborg.
Till vice sekreterare föreslogs och valdes Tomas Persson, LC Sjöbo.

5.

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med
distriktsmötesordföranden justera distriktsmötets protokoll

Till att jämte distriktsmötesordföranden justera dagens protokoll, föreslogs och valdes
Conny Åberg, LC Västervik samt Sandra Lundahl, LC Vetlanda.

6.

Fråga om kallelsen och utskicket av handlingar till distriktsmötet gjorts
i enlighet med stadgar och arbetsordning

Kallelsen skickades ut mer än 45 dagar innan dagens distriktsmöte. Handlingar har skickats ut
löpande och även lagts upp på 101S hemsida, där även samtliga bilagor till dagens möte finns.
Beslut: Mötet fastställde att kallelse och handlingar till distriktsmötet skickats ut enligt stadgar
och arbetsordning.

7.

Anmälan av ärenden att behandlas under punkten ”övriga frågor”

Anmäldes punkt 41.1 Chatrine Pålsson-Ahlgren, LC Mönsterås om Lejonkulan.
Anmäldes punkt 41.2 Alexandra Castelo-Branco, LC Kalmar om LCIF.

8.

Statusbeskrivning av distrikt 101S, distrikt 101SM samt zonerna 1 och
2 inom distrikt 101SV

Punkten utgår.

9.

Internationella styrelsens, riksmötets och guvernörsrådets beslut
rörande ny distriktsindelning i MD 101 (bilaga 1)

Ordföranden redogjorde kring arbetet och besluten om ny distriktsindelning i MD101.
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I samrådsgruppen har representanter från 101S, 101SM samt representanter för zonerna 1 och 2 i
101SV deltagit. Lions internationella styrelse fastställde förslaget till ny distriktsindelning i
MD101 i oktober 2018. I bilaga 1 framgår hur arbetet kring ny distriktsindelning påbörjades fram
till där vi är idag.
Beslut: Mötet fastställde ordförandens information.

10.

Samrådsgruppens uppdrag och utgångspunkter

Tidigt bildades en samrådsgrupp för att arbeta med sammanslagningen av de båda distrikten. Det
har varit ett bra och givande arbetsklimat i gruppen och man har alltid kommit fram till konsensus.
Flera möten har hållits för att lära känna varandra och få samman kulturerna i de båda distrikten.
Arbetet har hela tiden präglats av att det ska bli så små förändringar som möjligt för klubbar och
zoner. Samrådsgruppen har arbetat med den inre och yttre organisationen, medan
distriktsvalnämnden arbetat med att få fram kandidater till poster i det nya distriktsrådet.

11.

Samrådsgruppens förslag till yttre och inre organisation av det nya
Distrikt 101S

11.1 Ordföranden och vice ordföranden redogjorde för hur man kommit fram till de förslag kring
yttre organisation, som mötet ska ta beslut om idag (bilaga 2,3 och 4). Samrådsgruppen föreslår
distriktsmötet besluta om (se även bilaga 5):
-att inrätta ett uppdrag som tredje vice distriktsguvernör.
-att distrikt 101S delas in i tre zoner.
-att första, andra och tredje vice distriktsguvernör ska, tillika, vara zonordförande i egen zon.
-att nuvarande zoner ska benämnas delzoner.
-att nuvarande uppdrag som zonordförande och vice zonordförande ska benämnas
delzonordförande respektive vice delzonordförande.
-att de tre zonordförandena, i den nya strukturen, får i uppdrag att gemensamt utarbeta modell för
ledning och styrning av de nya zonerna.
Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer kring ovanstående. Alf Andersson, LC Bara
framförde att han tror det blir svårare att rekrytera ZO och VZO med ovanstående förslag. Vidare
tror han att ZO tappar sin roll som rådgivande till distriktsrådet med den nya organisationen. Han
uppmanade att göra bättre nästa gång.
Ordföranden svarade att vi får se detta som en start och att vi kan komma att ändra zonindelningen
i framtiden.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna samrådsgruppens förslag till yttre organisation i det nya
101S, i sin helhet.
11.2 Ordföranden presenterade det nya distriktets inre organisation (bilaga 6) som består av
det Globala Ledarskapsteamet (GLT), det Globala Medlemsteamet (GMT), det globala
serviceteamet (GST) samt Nya Röster (NV=New Voices).
Ordföranden i varje team ingår i distriktsrådet, övriga ledamöter i teamen ska utnämnas så att
samtliga zoner är representerade i teamen. Utnämningarna av teamens övriga ledamöter sker av
DG, i samråd med respektive teamordförande.
Ordföranden frågade mötet om vi kunde lägga ovanstående information till handlingarna.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna och lägga ovanstående information till handlingarna.
11.3 Anders Eriksson, LC Ronneby presenterade distriktsvalnämndens förslag om
principer kring nominering av DG-teamet och distriktsvalnämnden (bilaga 7).
Beslut: Mötet beslöt att utgångsvärdena i förslaget (bilaga 7) ska gälla.
11.4 Ordföranden presenterade samrådsgruppens förslag till särskilda beslut verksamhetsåret
2019-2020, som innebär:
-att i distriktsrådet (DR) för 2019-2020 ska ingå omedelbart föregående distriktsguvernörerna
(IPDG) från båda nuvarande distrikten 101S och 101SM.
-att i distriktsrådets arbetsutskott för 2019-2020 ska ingå IPDG från båda nuvarande
distrikten 101S och 101SM.
Beslut: Mötet beslöt att IPDG i nuvarande distrikten 101S och 101SM ska ingå i distriktsrådet
och arbetsutskottet 2019-2020 enligt förslaget ovan (bilaga 8).
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12.

Distriktsvalnämndens förslag till procedurregler inför val av DG,
1VDG, 2VDG och 3VDG (bilaga 9)

Anders Eriksson, LC Ronneby presenterade distriktsvalnämndens förslag till procedurregler vid
val av distriktsguvernör samt val av vice distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2019-2020.
Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga yttranden eller frågor framkom. Procedurreglerna beskrivs
kortfattat i bilaga 9.
Beslut: Mötet beslöt att godkänna distriktsvalnämndens förslag till procedurregler vid val av
distriktsguvernör och vice distriktsguvernörer för 2019-2020 (bilaga 9).

13.

Presentation av kandidat till uppdraget som distriktsguvernör för
2019-2020 (bilaga 10)

Bengt Persson, LC Alvesta presenterade sig själv och sina idéer för kommande verksamhetsår.
Ledordet kommer att vara ”vi gör det tillsammans”.

14.

Presentation av kandidat till uppdraget som förste vice distriktsguvernör för 2019-2020 (bilaga 11)

Göran Johnsson, LC Nässjö presenterade sig själv och redogjorde kort kring anledningen till att
han bytt plats med Bengt och nu kandiderar till 1VDG för 2019-2020, istället för till DG.

15.

Presentation av kandidat till uppdraget som andre vice distriktsguvernör för 2019-2020 (bilaga 12)

Carl-Gustav Olofsson, LC Löddeköpinge presenterade sig själv. Poängterade vikten av VDGteamets arbete för att bli en stark länk mellan delzoner och zoner. Vidare måste medlemstappet
minska och vi måste bli bättre på att använda oss av sociala medier. Hemsidan ska vara ett
uppslagsverk för klubbarna.

16.

Presentation av kandidat till uppdraget som tredje vice distriktsguvernör för 2019-2020 (bilaga 13)

Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg presenterade sig själv. Har varit Lion i 25 år och blir en
”DG på gränsen” som han uttryckte det. Han bor nämligen precis på gränsen mellan Skåne och
Blekinge och ser fram emot arbetet med kulturen från gamla S, SM och SV som alla finns
representerade i det nya zon 2, som han närmast kommer att ansvara för.

17.

Genomförande av sluten omröstning

Distriktsvalnämnden gav instruktioner om hur gå till väga vid omröstningen. Medan alla delegater
skrev ner sina röster på fyra olika lappar och därefter rösterna räknades, ajournerades
distriktsmötet.

18.

Val av distriktsguvernör för 2019-2020

Beslut: Mötet valde Bengt Persson, LC Alvesta till distriktsguvernör i 101S för 2019-2020.

19.

Val av förste vice distriktsguvernör för 2019-2020

Beslut: Mötet valde Göran Johnsson, LC Nässjö till förste vice distriktsguvernör i 101S
för 2019-2020.

20. Val av andre vice distriktsguvernör för 2019-2020
Beslut: Mötet valde Carl-Gustav Olofsson, LC Löddeköpinge till andre vice distriktsguvernör
i 101S för 2019-2020.

21.

Val av tredje vice distriktsguvernör för 2019-2020

Beslut: Mötet valde Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg till tredje vice distriktsguvernör i
101S för 2019-2020.
DG Elect Bengt Persson och de tre viceguvernörerna tackade mötet för förtroendet att leda det nya
101S under kommande verksamhetsår.
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22.

Val av övriga ordinarie ledamöter i distriktsrådet för 2019-2020
(bilaga 14)

Paul Josefson, LC Eksjö redovisade distriktsvalnämndens förslag till övriga ordinarie ledamöter i
distriktsrådet för 2019-2020 (bilaga 14). Till distriktskassör i det nya 101S för 2019-2020 har
redan utsetts Hans Folkesson, LC Vetlanda.
Beslut: Mötet beslöt att välja nedanstående till övriga ordinarie ledamöter i distriktsrådet i det
nya 101S för 2019-2020.
Distriktssekreterare: Dan Jönsson, LC Sölvesborg
Stadgesekreterare: Alf-Göran Andersson, LC Simrishamn
Globala Ledarskaps Teamet (GLT): Johnny Berggren, LC Kalmar/Skälby
Globala Medlems Teamet (GMT): Bert Engström, LC Vallåkra/Rydebäck
Globala Service Teamet (GST): Ann-Christin Olsson, LC Sölvesborg
Nya Röster (New Voices): Ylva Sjöholm, LC Vimmerby/Linnéa
Distriktskoordinator ungdomsfrågor (YEC): Jenny Eriksson, LC Vetlanda
Leoansvarig: Evy Törnqvist, LC Växjö
PR/Info Marknadskommunikation: Johnny Berggren, LC Kalmar/Skälby
IT: Jan Falk, LC Emmaboda
LCIF-koordinator nomineras gemensamt av nuvarande DG i distrikten 101S och 101SM.
Nomineringsförslaget överlämnas till MD:s LCIF-koordinator. Beslut fattas sedan av LCIF:s
ordförande i samråd med Internationella Presidenten (IP).

23.

Meddelande om samrådsgruppens förslag till kommittéer och
adjungerade distriktskoordinatorer i distriktsrådet 2019-2020
(bilaga 15)

Ordföranden informerade om samrådsgruppens förslag till kommittéer och adjungerade
koordinatorer enligt bilagorna 15.1 och 15.2. DG Elect har godkänt förslagen.
Beslut: Mötet beslöt att lägga informationen till handlingarna.

24.

Val av två revisorer för 2019-2020 (bilaga 16)

Till ordinarie revisorer för 2019-2020 förordar distriktsvalnämnden Ulf Carlsson, LC Råå och Inga
Hansson, LC Wä.
Beslut: Mötet beslöt att välja Ulf Carlsson, LC Råå och Inga Hansson, LC Wä till ordinarie
revisorer i nya distrikt 101S för 2019-2020.

25.

Val av två revisorsersättare för 2019-2020 (bilaga 16)

Till revisorssuppleanter för 2019-2020 förordar distriktsvalnämnden Freddy Jönsson, LC MunkaLjungby och Kenneth Johansson, LC Eksjö.
Beslut: Mötet beslöt att välja Freddy Jönsson, LC Munka-Ljungby och Kenneth Johansson, LC
Eksjö till revisorssuppleanter i nya 101S för 2019-2020.

26.

Val av ordinarie ledamöter i Lions Forskningsfond Skåne för
2019-2021 (bilaga 17)

Valen av ledamöter till forskningsfonden gäller omval samt nyval. Ordförande Tomas Persson, LC
Sjöbo samt ledamöterna Göran Kihlgren, LC Malmö/Limhamn och Ronny Emilsson, LC Tollarp
har ett år kvar på sina mandat.
Distriktsvalnämnden presenterade förlagen till övriga ordinarie ledamöter i Lions Forskningsfond
Skåne för 2019-2021.
Beslut: Mötet beslöt att välja Bodil Persson, LC Sjöbo (omval) och Leif Persson, LC
Löddeköpinge (nyval) till ordinarie ledamöter i Lions Forskningsfond Skåne för 2019-2021.

27.

Val av suppleanter i styrelsen för Lions Forskningsfond Skåne för
2019-2020 (bilaga 17)

Distriktsvalnämnden presenterade förslagen till suppleanter i styrelsen för Lions Forskningsfond
Skåne för 2019-2020.
Beslut: Mötet beslöt att välja Ann Åkesson, LC Södra Sandby (nyval) och Kerstin Gustafsson,
LC Malmö/ Ellenbogen (omval) till suppleanter i styrelsen för Lions Forskningsfond för 20192020.
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28.

Val av auktoriserad och förtroendevald revisor i Lions Forskningsfond
Skåne för 2019-2020 (bilaga 17)

Distriktsvalnämnden presenterade förslagen till auktoriserad och förtroendevald revisor i Lions
Forskningsfond Skåne för 2019-2020.
Beslut: Mötet beslöt att välja Ernst & Young AB (omval) med Håkan Sventorp som
huvudansvarig kvalificerad (auktoriserad) revisor och Ulf Petersson, LC Höör (omval) som
förtroendevald revisor för Lions Forskningsfond Skåne 2019-2020.

29.

Val av förtroendevald revisorsersättare i Lions Forskningsfond
Skåne för 2019-2020 (bilaga 17)

Distriktsvalnämnden presenterade sitt förslag till förtroendevald revisorssuppleant i Lions
Forskningsfond Skåne 2019-2020.
Beslut: Mötet beslöt att välja Ulf Lindestam, LC Tollarp (omval) till förtroendevald
revisorssuppleant för Lions Forskningsfond Skåne 2019-2020.

30.

Meddelande om styrelserepresentation i Lions Forskningsfond mot
folksjukdomar vid Linköpings Universitetssjukhus

Paul Josefson, LC Eksjö och Conny Åberg, LC Västervik med suppleant Anders Hult, LC
Vetlanda ingår i styrelsen (för 101SM) för Lions Forskningsfond vid Linköpings
Universitetssjukhus. Samtliga tre ovan är valda t o m 2020.
I samband med denna punkt presenterades kort hur forskningsfonden ovan samt i Skåne fungerar.
Paul informerade att de nuvarande distrikten 101SM, 101SV och 101A bidrar till fonden ovan.
Den startades 1979 och delar årligen ut ca 2 miljoner kr i anslag. Den är knuten till Linköpings
Universitetssjukhus och forskningen är inriktad på folksjukdomar. Totalt åtta Lions ingår i
styrelsen.
Tomas Persson presenterade kort om fonden i Skåne. Den startades 2011 och delar årligen ut
ca 1 miljon kr i anslag. Nästa år räknar man med att dela ut ca 1,5 miljoner kr. Största givarna till
fonden är klubbarna i gamla 101S. Styrelsen består enbart av Lions men man använder sig av tre
preferenspersoner som rådgivare. Man har 1,8 % totalt i administrativa kostnader och man är inte
knuten till något sjukhus. Patientnära forskning gäller.

31.

Redovisning av förslag till poster inom multipeldistriktet och
internationella poster

Ordföranden informerade om att förslagen ligger ute för alla att ta del av. Se vidare på
MD:s hemsida (lions.se).

32.

Fastställande av distriktets verksamhetsplan för 2019-2020 (bilaga 18)

DG Elect presenterade verksamhetsplanen för 2019-2020. I samband med detta uppkom fråga om
hur vi kommer att arbeta för att få in människor från andra kulturer i vår verksamhet. DG Elect
menar att detta är en viktig punkt att ta till oss, liksom att försöka locka yngre människor till Lions.
Det kommer mer kring detta på kommande DM.
Beslut: Mötet fastställde verksamhetsplanen för 2019-2020 i nya 101S.

33.

Fastställande av distriktets administrativa rambudget för
2019-2020 (bilaga 19)

Den administrativa rambudgeten utgår från 2700 medlemmar i nya 101S och en medlemsavgift på
100 kr/medlem.
Beslut: Efter att medlemsavgiften i punkt 34 beslutats vara 100 kr/medlem fastställde mötet att
distriktsrådet tilldelas en rambudget på 270 000 kr för 2019-2020. Rådet får med utgångspunkt
av denna rambudget uppdraget att ta fram en internbudget för samma tid.

34.

Fastställande av distriktsavgift för 2019-2020 (bilaga 19)

Beslut: Mötet beslöt att distriktsavgiften ska vara 100 kr/medlem för 2019-2020 i nya 101S.

AGA

CJ

DJ

TP

CÅ

SL

6

35.

Fastställande av ”Arbetsordning för distrikt 101S” (bilaga 20)

Ordföranden presenterade kort förslaget till arbetsordning för distriktet. Den är ganska omfattande
och är utskickad till samtliga, samt finns på hemsidan och anses därför vara föredragen.
Gunnar Lundquist, LC Hörby undrade om man kan skicka motioner även till höstens distriktsmöte.
Svaret är att motioner från klubbarna under ett verksamhetsår ska skickas för beslut på vårens
distriktsmöte.
Beslut: Mötet beslöt att förslaget till arbetsordning som presenterats, ska gälla för nya 101S
kommande verksamhetsår 2019-2020.

36.

Information om den nya hemsidan

Jan Falk presenterade den nya hemsidan som bygger på 101S tidigare hemsida och den gäller
från och med nu för båda distrikten. Jan är också webmaster för båda distrikten.
Han informerade om hur man kan lägga upp t ex klubbaktiviteter på hemsidan, som en
kunskapsbank för andra klubbar.
Han vill gärna ha fotografier på ledamöterna i det nya distriktsrådet med kontaktuppgifter till
hemsidan. För att logga in som medlem fram till 30 juni (från 1 juli är lösen bengt) och ta del av
dokument mm, är användarnamn: 101s och lösen: janne

37.

Information om Lions ungdomsläger 2020

Jan-Olov Lundén, LC Hässleholm informerade om kommande ungdomsläger 2020, som 101S
ansvarar för. Han är ordförande i lägerkommittén, har verkat som YEC i distrikt SV under 10 år
och ansvarat för tre läger. Han presenterade övriga ledamöter i lägerkommittén. Dessutom finns
även en ung tjej från Osby knuten till kommittén. Lägret kommer att äga rum utanför Löderup.
Han uppmanar klubbar och zoner att hitta intresserade att hjälpa till med programpunkter under
lägret. Det är också viktigt att fortsätta arbetet med att hitta värdfamiljer som kan ta emot
ungdomarna innan lägret. Detta är en väsentlig och viktig del av den totala lägerupplevelsen.
Innan nästa punkt frågade DG Elect mötet om det skulle vara ok för honom att lämna
distriktsmötet för att delta i firandet av hans son som fyller 2 år just denna dag.
Beslut: Mötet gav självklart DG Elect ledigt för resten av dagen. DG Elect lämnade därefter
mötet.

38.

Ärenden i urval för beslut på RM 2019

Ordföranden hänvisade till Riksmötestrycket.

39.

Beslut om tid och plats, samt lokal medarrangör, för höstens
distriktsmöte

Jan-Olov Lundén, LC Hässleholm hälsade oss alla välkomna till Norra Stations Utbildningscenter
i Hässleholm, lördagen den 12 oktober 2019 för höstens distriktsmöte, med LC Hässleholm som
medarrangör.
Beslut: Mötet godkände tid och plats, liksom LC Hässleholm som medarrangör för höstens
distriktsmöte i 101S.

40.

Meddelande om distriktsmöteskommitté

Informerades om detta under punkt 23 ovan, se även bilaga 15.1 och 15.2.

41.

Övriga frågor

41.1 Chatrine Pålsson-Ahlgren, president i LC Mönsterås, som tidigare idag erhöll Lejonkulan
under 101SM:s distriktsmöte undrade om denna fina tradition kommer att fortsätta i det nya
distriktet? Ordföranden meddelade att utdelning av Lejonkulan kommer att fortsätta i det nya
distriktet.
41.2 Alexandra Castelo-Branco, LC Kalmar informerade om att det kommer att bli en stor LCIFinsamling kring Kampanj 100 med start på Världslionsdagen den 8 oktober 2019.
Ordföranden frågade efter ytterligare synpunkter eller kommentarer under denna punkt.
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Kent Benediktsson, LC Malmö/Malmöhus frågade mötet om man visste hur många som öppnar
dokument som skickas ut från distrikten. Svaret är 51 %. Kontentan av detta är; läs och ta del av de
dokument som skickas ut, där finns mycket värdefull information för medlemmar och klubbar.
Staffan Wyke, LC Älmhult poängterade att det är viktigt att klubbarna får tidig information om
kommande gemensamma aktiviteter och projekt. Gärna tidigare än på höstens DM, då
verksamheterna ute i klubbarna redan är i full gång.

42.

Distriktsguvernör Elect presenterar distriktsrådet i 101S för 2019-2020

Punkten utgick då DG Elect redan lämnat mötet. Rådet presenteras på höstens DM.
Innan mötet avslutades tackade ordförande Alf-Göran Andersson dagens presidium. Han tackade
vidare samrådsgruppen för deras arbete. Han avslutade med att tacka alla mötesdeltagare och
hälsade välkommen till Hässleholm i oktober.
DG Britt-Mari Sellbrink tackade de båda ordförandena för ett väl genomfört möte samt bra
samarbete och stöd. Tackade Jan Falk och Dan Jönsson för arbetet med logistiken och skrivandet
under dagens möte. Vackra buketter delades ut.
Vidare riktade hon ett stort tack till dagens arrangör av distriktsmötet, LC Uppvidinge, Samtliga
deltagande från klubben förärades en ostkaka för ett väl genomfört DM.

43.

Distriktsmötet avslutas

Efter alla tack ovan avslutade ordförande Alf-Göran Andersson dagens distriktsmöte.
Åseda 2019-04-27

Alf-Göran Andersson, LC Simrishamn
Mötesordförande

Christer Johansson, LC Västervik
Vice Mötesordförande

Dan Jönsson, LC Sölvesborg
Mötessekreterare

Tomas Persson, LC Sjöbo
Vice Mötessekreterare

Protokollet justeras
Sandra Lundahl, LC Vetlanda

Conny Åberg, LC Västervik
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