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MINNESANTECKNINGAR
DISTRIKTSRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Odd-Fellows-lokalen uti Eksjö stad.
Tid: 2014-04-04, kl 19.00 ~
Närv: Joakim V, Jan A, Anita H, Charlotte S, Monica J, Anders E, Jan F,
Börje J, Torgny R, Hans F, Ulf O, Tomas B och Bill F

* Distriktsrådssammanträdets öppnande
Joakim hälsade varmt välkomna till Eksjö och hoppades på att vi ska ha ett bra möte och en
trevlig fortsättning på kvällen efter mötet.

* DG info
Lämnade Joakim information om:
• Morgondagens distriktsmöte (DM)
• En skrivelse har inkommit från LC Ryd ang pengar ur ”ungdomsfonden”. Skrivelsen
kommer att skickas ut till DR för studium. Ansökan bordlades till kommande DRmöte den 14 juni.
• Rapport från GR-möte nr 5:
Inget nytt rörande Lions Quest
Inget nytt rörande distriktsindelningen. Arbete pågår oförtröttat. Samtal sker över
nuvarande distriktsgränser.
Profilprojekt inför Världens Barn 2014 är ännu inte färdigdiskuterat
Förändringar på kansliet i Sthlm har verkställts. Pga minskat antal medlemmar har
intäkterna minskat, varför personalstyrkan har reducerats från 3,5 tjänster till 2,75.
Lions Lyfter finns omnämnt i riksmötestrycket. Vi får mycket beröm!!
Diskussioner om regional ZO-utbildning kommande höst.. Flera distrikts ZOt utbildas
samtidigt.
* Kommande DG info
Anders E lämnade information om
• Nästa verksamhetsårs DM sker den 13 sept uti Emmaboda och den 18 april i
Ronneby,( med efterföljande bankett).
• DR-möten inplaneras till nav, jan april och juni.
• Planerar för en ”DR-kickoff” helgen 4 – 5 sept ombord på färjan till Polen.
Intresseanmälan samt mer info kommer.
• Utkast till verksamhetsplan är utsänd till kommande DR, vilka förväntas att göra sina
målsättningar och handlingsplaner.
• Zon 5 bör börja planera inför ungdomsläger som ska ske verksamhetsåret 2015 - 2016

* Ekonomi
Hans F, vår distriktskassör, meddelade att ekonomin ser bra ut för närvarande.
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* Övriga frågor
Jan A:
• Kostnaderna för DM bör hållas nere. Flera zoner tycker kostnaden är för stor för att
sända fler delegater eller andra intresserade ur klubbarna.
Börje J:
• Indikationer tyder på att LC Braås har det kärvt och är på väg att upphöra.
• Bättre info från MD-nivån om vad Lions sysslar med egentligen. Hur kan DR hjälpa
klubbarna med info till allmänheten?
Ulf O:
• Den centrala IT-gruppen har havererat. Den fungerar inte 100 % -igt
• Vår hemsida bör kunna utnyttjas även på plattor och smartphones.
• Skicka in roliga händelser till Ulf.
• Beställning av handböcker kommer framgent ligga på hemsidan.
Monica J:
• Tackade Joakim för hans hittills tillryggalagda tid som DG och överräckte en gåva
från DR-medlemmar.

* Distriktrådets nästa möte
•
•

Joakim tackade för alla inlägg, kommenterer mm och förklarade detta möte avslutat
och hälsade välkomna till verksamhetsårets sista DR-möte, som sker den 14 juni uti
Växjö på Scandic.
Klubbslag som markerade avslut verkställdes och Joakim hälsade välkomna till bords
med våra respektive.

Vid minnespennan

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Minnesanteckningarna godkänns

Joakim Värn
Distriktsguvernör
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