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PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM
DISTRIKTMÖTE 2012-04-14
1. Mötets öppnande och invigning.
DG, Torgny Rönnestad, hälsade alla varmt välkomna till 2012 års första distriktmöte (DM)
och överlämnade sedan ordet till LC Hultsfred och dess LP Jan Almqvist.
Jan A hälsade även han alla varmt välkomna till Hultsfred och till DM.
Jan A presenterade invigningsprogrammet och det inleddes med skönsång av Voces
Gaudia (”glada röster”) under ledning av Ann-Marie Daag-Albrechtsson, därefter
genomfördes en presentation om Hultsfreds kommun av den näringslivsansvarige,
Michael Leijonhud. Efter detta kom den skönsjungande kören åter, härefter avslutade
komminister Anton Hultgren invigningsprogrammet med en parentation (diktläsning,
ljuständning, psalmsång och en tyst minut) för våra, sedan föregående vårmöte, 21 st
avlidna Lionsvänner.
DG tackade alla som agerat i invigningsprogrammet och överlämnade blommor till
dessa.
Torgny R utdelade därefter olika belöningar enligt nedan.
• Till Victor Odegarden, LEO Sölvesborg, utmärkelsen för ”Young
Ambassadors” (tyvärr var Victor inte närvarande pga sjukdom, varför
Monica J tog emot utmärkelsen i hans ställe)
• Till LC Färjestaden, Göran Blom, ”a diamond pin”, från förre
världspresidenten Sid Scruggs, som erkänsla för att klubben haft en
nettoökning av medlemsantalet.
• Till Tomas Johansson och Kenneth Johansson, båda från LC Hultsfred,
delade Torgny ut varsin ”Melvin Jones”
När allt som hörde samman med invigningen, utmärkelser mm var genomfört gick
Torgny R igenom lite om Lions motto, etik och förklarade därefter Distriktmötet
2012-04-14 i ”gudarnas boning” Valhall invigt och därmed öppnat.

2. Fastställande av röstlängd.
Förelagd röstlängd godkändes av mötet.
Konstaterades att det fanns 66 st delegater närvarande.
Info:
• 25 st övriga gäster.
• Nio st av de anmälda kom inte.
• Sju klubbar var "nollade", dvs hade ingen representant vid mötet.
• Flest anmälda kom från LC Vetlanda 6 st

3. Val av ordförande för mötet.
Föreslogs och valdes Sven-Erik Karlsson, LC Kalmar/Unionen.

4. Val av sekreterare för mötet.
Föreslogs och valdes Bill A. Fridström, LC Karlskrona/Jarramas
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5. Val av 2 st justerare, tillika rösträknare, för att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Joakim Värn, LC Eksjö och
Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen

6. Anmälan av ärenden, som skall behandlas under punkt 23,
övriga ärenden.
Se nedan under denna punkt.

7. Fastställande av förhandlingsordning.
Godkändes utsänd förhandlingsordning.

8. Verksamheten under innevarande år:
a. Distriktguvernörens verksamhetsberättelse tom 2012-02-29.
DG, Torgny R, föredrog, i stora drag, verksamhetsberättelsen.
Beslut: Mötet godkände redovisningen.

b. Distriktkassörens ekonomiska uppföljning tom 2012-02-29.
DK, Hans Folkesson, föredrog den ekonomiska uppföljningen.
Beslut: Mötet godkände redovisningen.

c. Pengapåsen.
DK, Hans Folkesson, informerade om denna verksamhet.
Skilj mellan katastroffonden och pengapåsen. Pengapåsen skall säkerställa
att projekt har en stark ekonomisk buffert och att redan startade projekt kan
avslutas på ett adekvat sätt. Katastroffonden skall utnyttjas för akuta
katastrofinsatser. Belopp under fem basbelopp från pengapåsen får GR
besluta om, belopp utöver fem basbelopp skall RM besluta om. Det finns
inga andra reserverade medel för projektavslutning mm än pengapåsen.
Hans F avslutade med att be kassörerna att betala in till pengapåsen.

9. Val av två revisorer och två ersättare för 2012 - - 2013.
Valnämndens ordf, Paul Josefsson, föreslog att Lars-Åke Andersson, LC Eksjö och
Peringe Kindstrand, LC Eksjö väljs som revisorer kommande verksamhetsår.
Beslut: Dessa båda valdes som revisorer till kommande verksamhetsår.
Till ersättare för dessa och för samma period föreslås att följande väljs.
Bert Johansson, LC Nässjö och Paul Josefsson, LC Eksjö.
Beslut: Dessa båda valdes som ersättare för ordinarie revisorer.

10. Val av ledamot 2012 - - 2014 samt suppleant i Lions
forskningsfond 2012 - - 2013.
a.
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Valnämndens ordf, Paul Josefsson, föreslog att mötet väljer Birger
Gustafsson, LC Västervik, som ordinarie ledamot i styrelsen för Lions
Forskningsfond 2012 - - 2014.
Beslut: Mötet valde Birger G som ordinarie ledamot

b.

Valnämndens ordf, Paul Josefsson, föreslog att mötet väljer Torgny
Rönnestad som suppleant i styrelsen för Lions Forskningsfond 2012 - - 2013
Beslut: Mötet valde Torgny R som suppleant.

c.

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet.
Presenterades årsredovisningen, revisonsberättelsen för Lions
Forskningsfond. Härutöver lämnade Paul J en kort information om
Forskningsfondens verksamhet mm. Han nämnde att fonden har utdelning
av stipendier i Linköpings universitet, Berzelisalen, den 9 maj. Alla är varmt
välkomna
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Beslut: Mötet beviljade styrelsen för Lions Forskningsfond ansvarsfrihet för
föregående verksamhetsår

11. Presentation av kandidat till posten som distriktsguvernör
för nästa verksamhetsår.
Presenterade Monica Jönsson sig själv inför val av kommande DG.

12. Val av distriktsguvernör.
Föredrog Paul J inkommen DG-kandidat till nästa verksamhetsår.
Beslut: Valdes enhälligt Monica Jönsson, LC Sölvesborg till DG för verksamhetsåret
2012 - - 2013.
Efter detta val ajournerades distriktsmötet en timme för lunch.

Mätta och mycket belåtna, lite försenade, återupptogs distriktsmötet.

13. Presentation av, kandidat till posten som 1:e vice
distriktsguvernör nästa verksamhetsår.
Presenterade Joakim Värn sig själv inför kommande val av 1.vDG

14. Val av 1:e vice distriktsguvernör.
Föredrog Paul J inkommen 1.vDG-kandidat till nästa verksamhetsår.
Beslut: Valdes enhälligt Joakim Värn, LC Eksjö till 1.vDG för verksamhetsåret 2012 - 2013.

15. Presentation av kandidat till posten som 2:e vice
distriktsguvernör nästa verksamhetsår.
Presenterade Anders Eriksson sig själv inför kommande val av 2.vDG

16. Val av 2:e vice distriktsguvernör.
Föredrog Paul J inkommen 2.vDG-kandidat till nästa verksamhetsår.
Beslut: Valdes enhälligt Anders Eriksson, LC Karlskrona till 2.vDG för
verksamhetsåret 2012 - - 2013.

17. Redovisning av Distriktrådets förslag till poster inom
multipeldistriktet.
Redovisade valnämndens ordförande Paul J Distriktrådets förslag till poster inom
multipeldistriktet.

18. Handläggning av från Distriktsrådet avgivna förslag angående
fördelning av fonderade medel 239 000 kr.
Föredrog DK, Hans F, Distriktrådets förslag till beslut om de fonderade medlen
Gay-Olof A informerade Distriktmötet om sina motiv för sin reservation till DR
beslut. Han påpekade att han inte lagt något eget motförslag till DR beslut.
Efter diskussion ställdes två förslag mot varandra. DR förslag mot reservationen.
Beslut: Mötet beslöt att anta DR förslag till beslut, enligt följande: Att pengarna
reserveras i en fond för kommande ungdomsverksamhet, ur vilken man kan söka
bidrag från.
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19. Handläggning av från klubbarna avgivna motioner.
Inga klubbmotioner har inkommit.

20. Fastställande av budget för 2012-2013, inkl avgift till distriktet.
Föredrog DG elect, Monica J, budgetförslaget inför verksamhetsåret 2012 - - 2013.
Avgiften till distriktet 100 kr/medlem.
Beslut: Mötet godkände budgeten.

21. Presentation och beslut om nästa distriktsmöte.
Jan-Erik Thoft, LC Karlskrona/Jarramas har fått förfrågan från DG elect Monica J
om de kan arrangera nästa DM. Klubben har ställt sig positiv och föreslår att nästa
distriktmöte skall avhållas 2012-09-15 i Karlskrona på Marinmuseum som
mötesplats mm.
Han presenterade en film om det pågående arbetet med att bygga en världsunik
ubåtshall i Marinmuseum.
Beslut: Mötet beslöt att förlägga nästa DM till Karlskrona med LC
Karlskrona/Jarramas som ansvarig klubb.

22. Information om Riksmöte i Gävle.
Årets riksmöte sker i Gävle. DG hoppas att många ur vårt distrikt kan närvara och
sätta färg på tillställningen. På Lions hemsida, länk till riksmötet i Gävle finns
ytterligare info och anmälningsmöjligheter mm

23. Övriga ärenden.
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a.

IT, Ulf Olofsson
• Har nu fått tillgång till medlemsregistret och ingår själv i en central ITgrupp.
• Gör vid dagens möte ett försök att videofilma mötet för att lägga ut på
nätet direkt och i efterhand.
• Bifogar inga filer i dokument mm som skickas ut, utan skapar länkar som
hänvisar till hemsidan, där dokumenten mm finns.
• Mer material från klubbarna till hemsidan önskas. Hemsidan blir inte
bättre än vad vi själva gör den till.
• Kolla medlemsregistren i klubbarna. Var snabba med att inregistrera nya
medlemmar och att avregistrera de som lämnat klubben.

b.

Convention 2013, Hans Folkesson
• Convention 2013 kommer att äga rum i Hamburg. Sannolikt den sista
chansen på mycket länge att ett Convention arrangeras i vår omedelbara
närhet. Vi bör undersöka möjligheterna att genomföra någon form av
gruppresa. Var ute i god tid med rumsbokningar. Gay-Olof Alfredsson
tog på sig ansvaret att undersöka möjligheterna tillsamordnade
busstransporter till Hamburg. Han återkommer i ärendet.

c.

Lions Quest, Hans Folkesson
• Finns pengar på kontot för LQ. Det råder för närvarande stiltje rörande
LQ. Skall vi fortsätta samla in pengar till LQ? Förslag presenterades om
att överföra pengarna från LQ till exempelvis barndiabetesfonden.
Beslut: Mötet beslöt att ge DR uppdrag att bereda frågan och komma
med förslag till beslut vid kommande DM i Karlskrona i september.

d.

LEO, Torgny Rönnestad och Monica Jönsson
• Flera klubbar på gång att starta LEO. Idag finns det 4 st LEO klubbar.
Just i dag chartras ytterligare en, närmare bestämt i Avesta Jobba hårt på
att starta LEO, ty det är vår framtid.
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24. Presentation av distriktsrådet inför nästa verksamhetsår.
Tackade Monica J återigen för förtroendet att få leda 101-SM nästa verksamhetsår
och hon presenterade ”sitt” distriktsråd inför kommande verksamhetsår.

25. Mötets avslutande.
I och med att mötet nått denna punkt lämnade Sven-Erik K tillbaka ordförandeklubban till DG Torgny R och tackade alla för ett snabbt och bra samt väl genomfört
distriktsmöte.
Torgny R tog emot ordförandeklubban och framförde ett stort tack till
Sven-Erik K som med sedvanlig bravur och spänst lotsat oss igenom ytterligare ett
DM.
Torgny R tackade alla i arrangörsklubben som på ett eller annat sätt gjort att mötet
blev så lyckat. Han tackade alla mötesdelegater och de andra som bevistat mötet eller
de genomförda seminarierna
Efter detta slog han klubban bordet, förklarade sitt sista DM som DG avslutat och
uppmanade alla att köra försiktigt hem och återigen ett stort TACK till alla och envar

Sven-Erik Karlsson
LC Kalmar/Unionen

Bill A. Fridström
LC Karlskrona/Jarramas

Protokollet justeras

Joakim Värn
LC Eksjö

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen

PS
Den 13 april anno 1972 föreslår punktskatteutredningen för finansministern att Sverige bör få
statliga kasinon.
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