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Protokoll från distriktsrådsmöte
Lions clubs, distrikt 101-sm
Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsrådsmöte
2014-09-12, kl 18.45
Hotell Amigo, Emmaboda
Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Ulf Olofsson,
Hans Folkesson, Torgny Rönnestad, Anita Hult, Johnny Berggren, Bill A
Fridström, Göran Wising, Jan Falk, Börje Johansson, Sören Sjöholm, Christer
Johansson samt Göran Johnsson.

1.

Öppnande

DG Anders Eriksson hälsade alla varmt välkomna till årets första DR-möte och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av två protokollsjusterare.

Göran Wising LC Karlshamn och Börje Johansson LC Alvesta valdes att jämte DG justera
dagens protokoll..

3.

Godkännande av kallelsen.

Kallelsen som skickades ut per e-post ca 1 månad i förväg godkändes.

4.

Ärenden till punkten 14, övriga frågor.

Se nedan under denna punkt

5.

Fastställande av ärendelista.

Ärendelistan, som bifogats kallelsen, godkändes med tilläggen vid punkt 14.

6.

Godkännande av föregående protokoll DR och DM.

Protokollen från DR-mötet i Växjö samt DM i Eksjö godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Anders informerade från GR2 i Örebro om:
-Jan Demuth på MD-kontoret slutar 31/12 2014. Tjänsten kommer att ändras från heltid till 75%.
Annonssäljare på 50% är också på gång.
-MD:s hemsida skall bli mer lik LCI:s sida.
-Ulf skickar ut underlag för val till MD. ZO uppmanas att poängtera för klubbarna vikten av att
nominera.
-Brandskadehjälp, 150.000 kr till brandoffer i Västmanland. I första hand till drabbade där
försäkringen inte täcker.
-Hans Hallberg, LC Falkenberg ny ordförande i hjälpkommittén (MD).
-Mer än 1000 tält har skickats till norra Irak, varav ca 850 tält från Lions. Lagret tomt, nya tält
skall beställas, kostnad 1.000.000 kr.
-53 ungdomar från Sverige har varit på ungdomsläger i sommar, 66 ungdomar har kommit till våra
svenska läger. Mest flickor som deltar på dessa läger. Problem med lägerplatser utomlands som är
besatta innan anmälningstider gått ut. YEC-konferens 4-5/10. Vårt distrikt arrangerar läger 2016,
då i zon 5 som anmält intresse för detta.
Beslut: Zon 5 ansvarar för distriktets ungdomsläger 2016.
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-En analysgrupp är tillsatt för att granska hur förändra vårt medlemsregister, ev anpassning till
LCI:s register.
-Arbetsgrupp har utsetts för att utreda hur framtida riksmöten skall se ut.
-Lions Quest, 13 kurser bokade , 10 till är på gång.
-Överskottspengar (rest från 2013) på 2,4 miljoner kr. Avsätta 851.000 kr till ögonprojekt i
Burkina Faso, diabetesprojektet i Sri Lanka 1.000.750 kr samt skolbygge i Mexico 550.831 kr.
-Lions 100 år 2017, Vi behöver utse samordnare för firandet. Förslag på kandidat lämnas till DG.
-På GR3 27-28/10 kommer även internationella presidenten Joe Preston att delta.
För mer info, se mötesprotokollet från GR 2 på Lions Sveriges hemsida,

8.

Rapport från ZO

Zon 1 Göran Wising: Första zonmötet 15/9, 25 st anmälda till detta. Både positiva och negativa
signaler avseende medlemssituationen från klubbarna. VZO saknas i zonen.
Zon 2 Börje Johansson: Första zonmötet 24/9. Positiva besked från klubbarna, nya medlemmar på
gång. Bra aktiviteter.
Zon 3 Jan Falk: Första zonmötet planerat till första halvan av oktober.
Zon 4 Tomy Runeklint: Ej närvarand e, ingen rapport.
Zon 5 Göran Johnsson: Första zonmötet 30/9, bra läge i klubbarna, nya medlemmar och mer
kvinnor i zonen. Ansvar för ungdomsläger 2016.
Zon 6:Sören Sjöholm: 32 st medlemmar deltog på zonmötet 1/9. Nästa möte 17/11. Vissa klubbar
tappar medlemmar. Bondaktiviteten är ett gemensamt projekt för att förbättra den yttre miljön för
cancersjuka barn i samverkan med regionsjukhuset i Linköping. VZO Christer Johansson deltog
också på kvällens DR-möte..

9.

Rapport från kommittéer

GLT Bill A Fridström: Fyra st från distriktet anmälda till ledarskapsutbildningen i Södertälje. GLT
och GMT kommer att ha gemensamt möte där den 11/10. Presidieutbildning kommer att äga rum i
maj 2015. En viktig uppgift är att få medlemmar att ta på sig uppdrag som sekreterare, kassör mm
i klubbarna. Bill avslutade med ett budskap till ZO, önskar gärna bli inbjuden till zonmötena.
LEO Monica Jönsson: Informerade om läget för LEO i Sverige idag, 4 aktiva klubbar för tillfället
och 3 studentklubbar. Uppmanade ZO att bjuda in henne på zonmötena för att informera kring
LEO/studentklubbar.
IT/Web Ulf Olofsson: Medlemsregistret är under granskning/förändring. Uppmanar ZO att ta upp
på zonmötena vad klubbarna vill få ut av registret. Anmälan till olika aktiviteter som t ex DM
kommer även fortsättningsvis att ske via nätet. Ulf vill gärna ha feedback kring detta, bra eller
dåligt.
PR/Info Johnny Berggren: Informerade om hur vi hjälper i katastrofområden. Vi har t ex skänkt
ca850 tält till Norra Irak, bidrag till drabbade av branden i Västmanland samt hjälp i samband med
översvämningarna i Bosnien. Han pratade vidare om bra PR/Info material som finns att hämta på
nätet. Vi skall också försöka få diabeteslägret, som pågår i Karlskrona 10-14/9, till en
distriktsaktivitet igen samt försöka få med Jönköpings län som tidigare, liksom norra Kalmar län.
Hjälp Torgny Rönnestad: Stora TV-galan för Världens Barn äger rum fredagen 3/10. Årets
insamlingshelger är 26-27/9 samt 3-4/10. Rapport till Torgny och kommunsamordnare 4/10.
Insamlingsmålet 2014 är 80 miljoner kr totalt. Lions projekt är åter mödravård i Tanzania.
Torgny informerade även kort om LCIF.
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10.

Ekonomi

Ingen rapport, DK ej närvarande.

11.

Uppföljning av tidigare beslut.

Inget att rapportera.

12.

Inkomna skrivelser

Inga inkommande skrivelser.

13.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

14.

Övriga frågor

a. Conventionresa. VDG Jan Almqvist ansvarar. Mer på DM 13/9.
b. Women in Lions. Anders redogjorde för projektet som Eva Persson i 101-S ansvarar för och
som går ut på att öka antalet kvinnor i Lions. Mer om detta på DM 13/9
c. Ansökan om sponsring av volontärarbete i Sydafrika under två månader.
Beslut: Ärendet överlämnas till zon 2 för beredning.
d. Burundihjälpen om stöd för sin verksamhet i Burundi.
Beslut: Vi avsäger oss underlaget.

15.

Nästa DR-möte

Äger rum på Scandic i Växjö lördagen 22/11. Kallelse kommer.

16.

Avslutning

DG Anders tackade ledamöterna och avslutade därefter sitt första DR- möte.

Anders Eriksson
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Göran Wising
LC Karlshamn

Börje Johansson
LC Alvesta
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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