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Verksamhetsrapport 2011-07-01—--2012-06-30.
Ip Wing-Kun-Tams motto I Believe har under året genomsyrat vårt arbete.
D.v.s. ”Jag tror att jag som lions kan göra skillnad för de utsatta människorna i
utvecklingsländerna.” Hans två största projekt har varit trädplantering och synvård.
Gällande ”I Plant a tree” var hans mål 1 miljon träd, men det blev inte mindre 8 milj träd.
Distriktet hade vid verksamhetsårets slut 38 klubbar och 1250 medlemmar (+13), vilket innebar
att jag överlämnade distriktet som ett fullvärdigt sådant. Bra jobbat ute i klubbarna!
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OBS! VZO ingår inte formellt i DR, men har inbjudits till alla distriktsrådsmöten.

Forts.
Ledamöter i kommittéerna.
GMT –Lennart Svensson och ZO Lars Landbring.
GLT-Joakim Värn ,ZO Anders EK och ZO Carina Fritzell.
Ungdom-ZO Reijo Laitinen.
Hjälp-ZO Lars Landbring o VZO Olle Ahlström.

Distriktsrådsmöten
Vi har haft fyra distriktsrådsmöten och två distriktsmöten. DM på hösten hölls i Vetlanda den 16
september med 70 deltagare. De fyra DR-mötena har hållits i Hultsfred den 11 augusti med Kick
Off, i Lenhovda den 19 november och på samma ort den 28/1 2012.DR 4 hölls i Virserum den 2
juni.Deltagandet har hela tiden varit mycket högt c:a 90 %.DM i Vetlanda var mycket
välarrangerat och hade en festlig inramning med marsch till Withalaskolan efter Vetlanda
promenadorkester.Vårens DM hölls i Hultsfred den 14 april med 100 lions (därav 66 delegater).

Kommittémöten.
Har hållits i anslutning till ovanstående i Tingshuset Lenhovda den 19/1 den 28/1 och i Virserum
den 2 juni.

GMT
Kommittén har arbetat hårt med medlemsrekrytering under Sören Fohlströms ledning och vi har
lyckats bra, då distriktet per den sista juni låg på +13 medlenmmar och totalt 1250 =fullvärdigt
distrikt.

GLT
Kommittén arbetar för en förändrad strategi för utbildningen. Med zonvisa utbildningar för
presidierna och en central utbildning för zonordf. Vi märkte ju att alltför många missade
presidieutbildningen i Lenhovda våren 2011.Se hela kommittérapporten på dhp www.lionssm.nu
Utbildningen av nya ZO genomfördes i Kalmar med delt. av fem av sex blivande ZO den 12 maj.
Utb.ledare var GLT Anders Eriksson och närvarande var också DGE Monica och DG
Torgny.Värd Johnny Berggren.

Ungdom
Distriktet skickade i år nio ungdomar på utlandsläger och tre på läger i Sverige.
I övrigt se rapporten från YEC Madeleine Eriksson på www.lions-sm.nu

DG:s klubbesök och zonbesök.
Det har varit mycket trevliga besök och jag har blivit så väl mottagen.
Har genomfört 21 besök.Följande i kronologisk ordning:
Hultsfred,Västervik,Vetlanda,Målilla/Mörlunda,Högsby,Virserum,Karlshamn,Växjö D,
Oskarshamn ,Karlskrona Jarramas ,Nybro, Nässjö, Mönsterås, Alvesta, Aneby, Vimmerby
Linnea,Lammhult,Tingsryd,Eksjö,Borgholm och Sölvesborg.Har besökt alla zoner.

Guvenörsrådsmöten
Har deltagit i samtliga och på de flesta har även VDG Monica Jönsson deltagit i utb.syfte.
GR 1 Seattle den 8/7,GR 2 Uppsala den 20/8,GR 3 Linköping 11-13/11,GR 4 Reykjavik den 2021/1 2012 ,GR 5 i Örebro den 24-26/2 2012 och GR 6 i Gävle den 17/5.

*RM den 18 maj i Gävle.
Deltog vid Riksmötet och överlämnade en Helikopter till Monica Jönsson i samband med
överlämnandelunchen den 19 maj.Protokollet finns att hämta på www.lions.se.

Convention
Det hölls i fjol i Seattle den den 30/6- 10/7 och var en stor upplevelse, som jag delade med särbo
Maj Lindqvist. Paraden blev som vanligt en stor framgång för den skandinaviska gruppen och vi
kom trea bland 140 grupper.Vi sjöng ”Den glade vandraren” minst ett 40-tal gånger. Där

installerades för först gången en Ip från Kina; Wing-Kun-Tam och tillsammans med honom blev
vi fotograferade.

Europaforum i Maastricht.
Ägde rum den 11-16/10 2011 och dit åkte vi alla DG:ar och lärde känna andra lions från Europas
48 länder. Många intressanta seminarier erbjöds och jag fastnade speciellt för Young
Ambassadors som presenterades av Jane Armitage från UK. En aktivitet som jag startade upp i
vårt MD och på GR 3 i Linköping fattade vi beslut att delta. Dessutom anslogs 8000 kr till
vinnarens resor till RM och EF 2012.

NSR.
Hölls i år i Reykjavik den 19-21/1 och var mycket välarrangerat. Islänningarna kan verkligen.
Vi fick också träffa utomnordiska gäster från Estland, England, Tyskland och Belgien. De tre
sistnämnda var sitt lands ID. Samtliga i vår svenska grupp var förlagda på fina Saga Radisson
Hotel. NSR betyder Nordiska Samarbetsrådet.

Lions forskningsfond
Vår ledamot i styrelsen är Paul Josefsson, men då han hade förhinder fick jag representera
distriktet på styrelsens möte vid Hälsouniversitetet i Linköping den 22/10 2011.
Fonden stöds av lionsdistrikten SM, SV och A. Det beslutades då att donera 600 000 kr till 20 st
doktorandstipendier á 30 000 kr samt postdokstipendier om sum. 500 000 kr.
Undertecknad repr. Distriktet vid Berzeliusdagen den 9 maj.

Världens Barn.
Nationell blev slutresultatet 79,5 milj kr. Alltså väldigt nära målet 80 milj. kr. I distriktet samlade
klubbarna in fina 670 000 kr. De tre bästa klubbarna var: Nässjö 80 125 kr, Karlskrona J 50 000
kr och Alvesta 42 256 kr. Dessa klubbar har fått diplom under mina besök.

DG:s Nyhetsbrev.
Har i regel sänts ut i månadsskiftet, men av olika anledningar har det blivit två extra så det blev
totalt 14 st.De har varit tillgängliga på hemsidan.

Distriktets hemsida www.lions-sm.nu och IT*
Den har skötts föredömligt av webmaster Ulf Olofsson. Hela tiden nytt utseende med intressanta
artiklar om vad som hänt i distriktet, Nyhetsbrevet, kalendarium m.m. Det gör att det har varit
intressant att gå in och ”kolla”.
Medlemsregistret har successivt flyttats från JE Thoft till Ulf. För registret pågår fortlöpande
arbete med att rätta felaktigheter o komplettera med saknade uppgifter. Klubbarnas
registeransvarige har ansvaret för detta..
Hemsidan snart två år gammal, har c:a 2500 besökare/mån. Utvecklingen av den har gått
långsamt i väntan på tillgång till registret.

LCIF*
Till LCIF har distriktets klubbar donerat 70 000 kr öronmärkta Afrikas Horn. För detta har vi fått
två tackbrev från IPIp Sid Scruggs. Koordinator LE Gustafsson har vid två tillfällen informerat
om LCIF.Mässlingsinitiativet gav 116 000 kr därav 50 000 kr från LC Alvesta och 25 000 kr
från LC Tingsryd.Mycket bra;därmed bäst i MD.
Unga Lionsambassadörer (Young Ambassadors Award)
En ny aktivitet som startade vid Gr 3 i Linköping. Se EF ovan.
Vid nomineringstidens utgång hade två nomineringar inkommit i distriktet från LC Sölvesborg
och LC Hultsfred. Vinnare blev Viktor Odegarden LEO Sövesborg. Han presenterades vid DM i
Hultsfred den 14/4 och vid RM i Gävle den 16-18/5 och får också åka till EF i Bryssel i oktober
2012.

Ekonomi
Distriktets ekonomi är god och resultatet för innevarande år kom att hamna inom fastställda
budgetramar eller ett resultat på +13 715 kr (avr).

Samtliga klubbar har betalat sina medlemsavgifter, mycket bra. Däremot släpar ett antal klubbar
med betalning till ”gemensamt beslutade projekt”. Påminnelse direkt till dessa klubbar kommer
att gå ut relativt snart. Allt enligt DK Hans Folkesson.

Slutord
Det har varit ett mycket givande DG-år med många fina upplevelser och att speciellt
klubbesöken gett mig en inblick i hur fint klubbarna jobbar med sina aktiviteter som ger miljoner
till nödlidande. Tack alla klubbar för ett fint samarbete och för er hjälp till nödlidande, sjuka och
fattiga i utvecklingsländerna !

Hultsfred den 2012-06-30.

Torgny Rönnestad
Distriktsguvernör

