Verksamhetsrapport 1/7-2010 – 30/6-2011
Under verksamhetsåret har vår internationella president haft 4 projekt han velat jobba med,
ungdom, äldre, hjälp och miljö och det skulle ha skett lokalt, men det största arbetet har legat
internationellt, pga av dom stora katastroferna i Nya Zeeland och Japan, med det stora
jordskalvet, och tsunamin som drabbade östkusten. Där har också kärnkraftverket Fugisima
släppt ut för höga strålningsvärden, så kärnkraftsolyckan har höjts till en sjua på skalan. Haiti
är fortfarande ett stort Lions projekt både från Sverige och utomlands.
Distrikt 101SM består nu av 38 klubbar och 1230 medlemmar den 14/4, vilket innebär att vi
inte är ett fullvärdigt distrikt. Klubbarna har ändå jobbat bra under året för att ändra trenden
som började med att LC Sävsjö lades ner. Jag tackar klubbarna för det fina arbetet.
Distriktsrådet har bestått av följande medlemmar
Distriktsguvernör Per Nilsson LC Sölvesborgs
1:e Vice Distriktsguvernör Torgny Rönnestad LC Hultsfred
2:-é Vice Distriktsguvernör Monica Jönsson LC Sölvesborgs
Kassaförvaltare i 101SM Hans Folkesson LC Vetlanda
Sekreterare i 101SM Bill Fridström LC Karlskrona/Jarramas
ZO i zon 1 Anders Eriksson LC Karlskrona
ZO i zon 2 Evald Carlsson LC Växjö/Dacke
ZO i zon 3 Gay-Olof Alfredsson LC Borgholm
ZO i zon 4 Sven Franzen LC Högsby
ZO i zon 5 Joakim Värn LC Eksjö
ZO i zon 6 Sture Sellbrink LC Vimmerby
Ordförande i FUU= framtid,utveckling
och utbildning Lennart Svensson LC Ronneby
LDC=utbildningsansvarig Göran Blom LC Färjestaden
MO=medlemsordförande Sören Fohlström LC Karlshamn
Ordförande i Hjälpkommittén Jörgen Ohlsson LC Mörbylånga
Ordförande i Ungdomskommittén Madeleine Eriksson LC Karlskrona
Lions Quest Britt-Marie Sellbrink LC Vimmerby/Linnea
PR-Info Johnny Berggren LC Kalmar/Unionen
Medlemsregistret Jan-Erik Thoft LC Karlskrona/Jarramas
Webmaster Ulf Olofsson LC Tingsryd
HRO=hedersrådets ordförande och
LCIF=Lions Clubs International Foundations
kordinator för 101SM Lars-Erik Gustafsson LC Nässjö
VO för 101SM Paul Josefsson LC Eksjö
Kallade till alla möten har BZO varit
BZO zon 1 Madeleine Eriksson LC Karlskrona
BZO zon 2 Lars Nordling LC Rottne
BZO son 3 ingen
BZO zon 4 Anders Ek LC Högsby
BZO zon 5 Lars Landbring LC Nässjö
BZO zon 6 Olle Ahlström LC Hultsfred

Vi har haft 4 möten under verksamhetsåret.
Vi har även genomfört ett Distriktsmöte den 25 september i Lenhovda där vi var 90 personer
från 37 klubbar, vilket var ett bra deltagande och ett i Sölvesborg, Valjevikens
Aktivitetscenter var platsen. Tyvärr glömdes skyltningen bort och sedan strulade
ljudanläggningen under mötet, och vi får hoppas att allt fungerar bättre nästa gång. Vi
provade påverkanstorg under den dagen, blev inte bra, kräver mer planering. Utvärderingen
från dom andra distrikten är bra, så senast på riksmötet i Åre kommer det att införas, kanske
redan i Gävle 2012.
Verksamhetsåret startade redan i maj 2010, med utbildning för ZO och sedan genomfördes en
presidieutbildning, där tyvärr det inte blev riktigt så många deltagare som vi räknat med,
utbildningen genomfördes i Lenhovda.
Jag som DG elect var i Sydney för att deltaga i convention och även få en utbildning inför
mitt år som DG. Datumen var 22 juni – 3 juli 2010. Det bästa med convention var när ZO från
Haiti var på scenen och berättade om katastrofen som skett och omnämnde Sveriges
tältprojekt, då blev jag stolt över att vara medlem i Lions Sverige. Den 2 juli blev 750
Personer DG för sina distrikt.
FUU kommittén har jobbat detta år för att utbildningen skall bli bättre och att fler kommer att
tycka att det är värt en halv dag för att få mer kännedom om Lions och vad vi kan uträtta,
tillsammans kan vi uträtta storverk.
Presidieutbildningen för nästa år genomfördes den 21 maj, blev inte riktigt så många deltagare
som vi förväntat. Hur upplägget kommer att se nästa år ses över, det finns idéer, men finns
pengarna?
Jag har deltagit på 2 guvernörsrådsmöten och ett GR-möte i samband med riksmötet där jag
även deltog. Torgny Rönnestad var min ersättare på GR-mötet i Falun. NSR mötet
genomfördes i Hyvinge Finland där jag deltog. Torgny har även deltagit på dom andra mötena
som DG Elect, men inte GR-mötet november i Ängelholm.
Mina zonordförande har genomfört sina möten under året och framfört information vad gäller
Lionsrörelsen, och klubbarna har berättat vad dom har gjort under året. Jag, 1:eVDG, 2:eVDG
och ZO har deltagit på en del klubbmöten under året och 1.VDG Torgny Rönnestad fick
representera 101SM på LC Vetlandas 60 års jubileum.
Zon1 har genom LC Karlshamns förslag till ”Gomspaltprojekt i Vietnam”, fått ett zonprojekt
där klubbar na deltar med 6000 kr per klubb för genomförande av aktiviteten under våren
2012. Rapport till zonen under våren 2012. Aktiviteten anmäls av zonen som en lämplig
distriktsaktivitet.
LC Tingsryd har ett fint projekt i Gambia.
Distriktet förlorade en klubb under verksamhetsåret LC Mariannelund, men merparten av de
f.d. medlemmarna säger att klubben har gått i ide och kan återuppstå.
LQ
I mitten av november 2010 ordnades en utmärkt bra kurs om LQ och marknadsföring i
Stockholm. Deltagare från hela landet fick lära sig en massa om ”Tillsammans”, som kurserna
heter numera.
En kort tid därefter kom en kalldusch: skolverkets rapport om granskningen av åtta
antimobbningsprogram. Dagens eko, tidningar och andra nyhetsmedia hade rapporten som

första nyhet. Den sågade egentligen alla programmen, trots att LQ nästan inte fick någon
direkt kritik. LQ-teamet skrev dock utmärkta artiklar, som förklarade, försvarade och
dementerade.
Världens barn
Vi har centralt genomfört Världens barn, där 1:e VDG Torgny Rönnestad har varit vår
kordinator.
Totala insamlingen blev ca 8o milj, varav 4 % tillfaller Lions rörelsens projekt i Morogoro.
Hjälpfonden Sverige har skickat 250 000 till Libyens flyktingar denna vår.
Jag har haft ett spännande år med många samtal, med frågor som jag ibland fått skicka vidare
inom Lions eftersom jag inte är expert på allt. När jag bestämde mig för att kandidera till DG
visste jag att det var ett roligt uppdrag, men det blev ännu roligare än jag förväntat mig.
Per Nilsson
DG 101SM
För DR 2010-2011

