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PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Lenhovdas tingshus
Tid: 2012-01-28
Närvarande:
Jan Karlsson, Monica Jönsson, Lennart Svensson, Jan-Erik Thoft, Madeleine Eriksson,
Ulf Olofsson, Anders Eriksson, Reijo Laitinen,
Anders Hult, Lars Landbring, Johnny Berggren, Willy Fredriksson,
Gay-Olof Alfredsson, Hans Folkesson, Carina Fritzell, Anders Ek, Sören Fohlström,
Paul Josefsson (del av tiden), Torgny Rönnestad och
Bill A. Fridström
§ 1. Mötets öppnande (och närvarokontroll)
DG, Torgny R, hälsade alla varmt välkomna till kalenderårets första möte med
distriktrådet i Lions distrikt 101-SM och förklarade med detta, mötet för öppnat.
Torgny påpekade att idag är det Astrid Lindgrens dödsdag
Han gav vidare en kort information om IP motto ”I Belive” och om att detta år i Kina,
dvs ”Drakens år”
Därefter ajournerades mötet för kommittéarbete. Kl 10.30 återupptogs mötet
§ 2. Val av protokollsjusterare.
Till att jämte DG justera dagens protokoll valdes Carina F, LC Sölvesborg och GayOlof A, LC Borgholm
§ 3. Kallelsen
Kallelsen skickades ut per e-post 2011-12-16 och kunde godkännas
§ 4. Ärenden till punkten 17, övriga frågor.
Se nedan under denna paragraf
§ 5. Fastställande av föredragningslista.
Med vissa revideringar kunde utsänd föredragningslista godkännas.
§ 6. Föregående protokoll.
Föregående DR-protokoll skickades ut per e-post den 2011-11-23 och protokollet
godkändes.
§ 7a. Val av suppleant i Lions Forskningsfond.
Beslut: DR beslöt att föreslå kommande distriktsmöte att nominera Torgny Rönnestad
till att efterträda Per Nilsson som suppleant i Lions forskningsfond from 2012-07-01.
§ 7b Distriktets valnämnd:
Föredrog valnämndens ordförande, Paul J, inkomna nomineringsförslag till befattningar
på MD-nivå.
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Diskussion om hur kännedomen på lokal nivå om kandidaterna skall förbättras, ökas
mm. Kandidaterna bör ”sälja” sig mera. Skall kandidaterna presentera sig i ”the Lion”,
på hemsidan mm?
Enda möjligheten för att få en förändring tillstånd är att detta beslutas på ett RM.
Enskilda klubbar kan motionera om denna problematik.
NB att detta kan tidigast ske till RM 2013, eftersom motionstiden inför RM 2012 gått ut
Beslut: De av Paul J föredragna nomineringarna godkändes av DR
Föredrog Paul J hittills inkomna nomineringar till befattningarna DG, 1.vDG och
2.vDG kommande verksamhetsår (nomineringstiden går ut 2012-01-31).
§ 8. Dragning av konventionlotteriet
1.vDG, Monica J, hade gjort i ordning lotteriet och vinstlotten drogs av Sören F, GMT,
och den lycklige vinnaren tillhör någon medlem från
LC Vetlanda. Mötet applåderade den vinnande klubben och önskade trevlig resa mm.
Conventionlotteriet kommer att fortsätta, det bör dock säljas in bättre till klubbarna.
1.vDG, Monica J, ställde en fråga: Betalar distriktet resan för blivande DGs
medföljande partner till Convention
Beslut: Resan för blivande DGs partner ersätts.
§ 9. Ny arbetsordning
Förslag till uppdaterad arbetsordning för distriktrådet presenterades av 1.vDG, Monica
J.
DM beslutar om fastställande av arbetsordningen.
Beslut: Rättat ex skickas ut till DR. ZO distribuerar därefter arbetsordningen till
klubbarna.
§ 10. Rapporter från DG.
a) NSR (GR 4) den 20-21 jan.
Ett späckat program med intressanta seminarier och information.
Det gavs mycket kort tid för egna aktiviteter.
b) Young Ambassadors
Inga kandidater har hittills inkommit, dock lär det finnas lämpliga kandidater inom
distriktet.
En jury bestående av Alf Bakken, Hans Cantani och Torgny R utser förslag till
pristagare.
Nya informationsfoldrar om projektet ”Young Ambassadors” delades ut för info till
klubbarna.
c) Klubbesök
DG lämnade rapport om sina resor ute i distriktet. Han har varit och besökt 12 klubbar
och deltagit i 4 zonmöten. Vid dessa möten har han informerat och diskuterat om bland
annat medlemsfrågor, Young Ambassadors mm.
Efter denna genomgång ajournerades mötet för lunch.
Återupptogs mötet efter en god smörgåstårta.
§ 11 a. Ekonomiavstämning - DK, Hans F
DK lämnade en fyllig och bra redovisning av det ekonomiska läget.
Diskussion om EU tankar om att momsbelägga föreningar.
Beslut: Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
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Blivande DG budget skall skickas ut till klubbarna före 2012-03-01
§ 11 b. Fonderade medel
Vad skall göras med dessa fonderade medel: Postpengar 166 000kr, Poznan 43 000 kr
och ränta 43 000 kr. Detta fick DR i uppdrag att utreda vid förra DM. Två huvudförslag
har framkommit:
• Pengarna reserveras i en fond för kommande ungdomsverksamhet, ur vilken man kan
söka bidrag från.
• Annat förslag var att låta pengarna arbeta som stöd till bildande av LEO- och
studentklubbar. Det bör skapas en arbetsgrupp som tar fram lämpliga statuter för detta.
Beslut: Efter beslut enades DR att föreslå kommande DM Pengarna reserveras i en fond
för kommande ungdomsverksamhet, ur vilken man kan söka bidrag från.
Mot beslutet reserverade sig: Gay-Olof A
§ 12. Rapporter från ZO.
Zon 1, Carina F:
35 deltagare vid förra zonmötet, de representerade alla klubbarna i zonen Expansiv zon,
mycket på gång, zonaktiveteter: Läpp- och gomspaltoperation, sjukvårdsmateriel till
Litauen, sponsring av läger för funktionshindrade, hjärtat på rätta stället (LC Jarramas),
nästa zonmöte i Ryd 04-16. Ny ZO nästa verksamhetsår är Jan Karlsson, LC Jarramas,
därpå kommer ZO att väljas enligt ett rullande schema.
Zon 2: Lars N
Ej närvarande
Zon 3: Gay-Olof A
Alla åtta klubbarna i zonen deltog vid senaste zonmötet. Diskussion om medlemsfrågor.
Kommer att lämna info om Lions i Kalmar skolor. Information om ”Vision for all” och
överlämnade av resestipendier för optikerstudenter. Kalmar sjukhus kommer att starta
en kampanj om organdonatorer. Zonen kommer att biträda sjukhuset i denna kampanj.
Nästa möte 03-26 i Torsås. Det saknas fn vZO.
Zon 4: Anders E
Problem att få fram vZO. Zonen har positiv medlemsutveckling. Zonaktivitet: Stöttar ett
missionärspar, vilka genomför skolverksamhet i Afrika. Undersöker förutsättningar för
att arrangera dans för funktionsnedsatta
Zon 5: Lars L
Nästa zonmöte 02-02. Diskuterar även här om att stötta vid dans för funktionsnedsatta.
Zon 6: Reijo L
Zonmöte genomfört 01-23. vZO finns inte. Genomfört klubbesök. Nettoökning av
medlemsantalet. Den största zonaktiviteten är planering inför ungdomsläger år 2013.
Sista veckan i juli – 13 kommer ungdomarna att bo i värdfamilj och den två första
veckorna i aug – 13 kommer själva lägret att genomföras. Arbetsuppgifter har delats ut
till klubbarna
Plats och budget för lägret är ännu inte klart
§ 13. Rapporter från kommittéerna.
GMT, Sören F:
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Lions Sverige har till och med 2012-01-27 12 287 medlemmar, vårt distrikt har ökat
med 16 medlemmar till och med samma datum.
Presenterade ett bildspel om rekrytering, kommunikation, utveckling för att bli en bättre
klubb.
GLT, Anders E:
Enkäter om utbildning mm kommer att skickas ut till klubbarna. Stegen är ute för
redigering. Mycket bra utbildningsmateriel finns på nätet. Men man kan sovra en hel
del. Man behöver inte använda alla Power-Point-bilder, ut gör ett selektivt urval.
Informerade om sina tankar om hur kommande presidieutbildning bör se ut, nämligen:
ZO ansvarig tillsammans med GLT gruppen för de nya presidierna. Både avgående och
tillträdande befattningshavare bör närvara vid denna utbildning. Distriktsfunktionärer
bör delta i utbildningen. Ekonomisk stöttning erfordras. Utb för ZO i Kalmar (Skälby
loge).
Hjälp, Guy-Olof A:
Två stora kampanjer planeras nästa verksamhetsår:
Världens Barn under hösten 2012 och Röda Fjädern under våren 2013
Ungdom, Madeleine E:
Ingen information om diabetesläger har inkommit hittills.
Rörande ungdomsläger kommer 13 ungdomar från distriktet att skickas utom Sverige
och 4 st inom landet.
PR-info, Johnny B:
Vi måste vara tuffare när vi genomför olika kampanjer. Vi måste bli bättre på att
kommunicera., bli intresseväckande. Uppmaning till var och en att hitta ämnen som kan
vara rekryteringsbefrämjande.
Lions Quest, Torgny R:
Anders Medin är anställd på 50 % för LQ och 50 % som kontorschef i Stockholm. LQ
har gått en aning i stå pga skolverkets utvärdering mm, dock skall man försöka anordna
kurser under våren 2013.
IT/Web, J-E Thoft och Ulf Olofsson:
Omorganisation inom kommittéen har skett.
Jan-Erik kommer att fungera mer som utredare, sköta e-postens alla adresser mm.
Ulf sköter resten, dvs IT och registeransvarig och svarar för distriktets hemsida, som
inte blir bättre än vad vi själva gör den till. Vid information för hemsidan skickas bild
och text var för sig.
Om man skaffar sig Facebook, var försiktig och se till att vara utbildad på detta ty det
finns fallgropar så allt man skriver blir publikt.
§ 14. Inkomna skrivelser.
• Lions Forskningsfond, Se punkt 7a.
• Ansökan från LC Vetlanda. Hans F föredrog ansökan om 5000 kr till flytvästar.
Beslut: Mötet beslöt att bordlägga frågan till efter kommande DM.
§ 15. Utgående skrivelser.
Intet, förutom ett stort antal e-postmeddelanden, vilka inte tas upp här.
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§ 16. Uppföljning av beslut - DS, Bill F
• DG skall kontakta MD ang lägerkatalogens tryck (enligt förra DR). Katalogen finns på
nätet och MD-ansvarige har inga planer pga ekonomi och tid att trycka upp katalog till
resp klubb. Detta bör ske klubbvis. Distriktets ansvarige, Madeleine E, har själv tryckt
upp kataloger och delat ut vid föregående DM.
Beslut: Madeleine skall ersättas för sina kostnader för detta.
• DG ang pengar från Specsavers. (enl förra DR)
DG har inte erhållit tillräckligt underlag, varför ärendet kvarstår
§ 17. Övriga frågor:
a) Monica, info om conventionresa
Se § 8
b) Hans, Convention i Hamburg
Framförde funderingar om det finns intresse om att anordna en gemensam distriktsresa
till Hamburg 2013. Enda chansen på många år att få uppleva Convention på så nära håll.
Beslut: Åt Hans uppdrogs att författa en intressekrivelse och distribuera den till
klubbarna
c) Hans, nästa DR
Föreslår att nästa DR ställs in eftersom det ligger så nära i tid till detta och kommande
DM, samt troligen har inte mycket nytt inkommit som kräver DR agerande.
Beslut 1: Mötet beslöt att ställa in kommande DR i Virserum och DG informerar
klubben.
Beslut 2: Mötet beslöt vidare att DR skall träffas en timme före start av kommande DM.
d) Slutrapport Världens Barn
Insamlingen gav totalt ca 82 miljoner kronor, varav distriktet bidrog med ca 700 000 kr.
Bästa klubbarna i distriktet har tidigare premierats med diplom.
e) Kungens jubileumsfond
Ansökningar skall vara in skickade senast 2012-02-01. Se hemsidan för ytterligare info
§ 18. Nästa möte
Se paragraf 17 c.
§ 19. Mötets avslutning
Då inga ytterligare frågor eller inlägg fanns, tackade DG samtliga närvarande för deras
deltagande i mötet och för alla, som vanligt, kloka inlägg och kommentarer och
avslutade därmed 2012 års första distriktrådsmöte för avslutat.
Före det att DG slog klubban i bordet framförde Sören F, ett stort och hjärtligt tack till
DG för hans engagemang och för hans sätt att leda dagens DR.
Torgny Rönnestad Bill A. Fridström
DG DS
Protokollet justeras:
Carina Fritzell Gay-Olof Alfredsson
LC Sölvesborg LC Borgholm
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PS.
Den 28 januari 1982 debuterar den förre folkpartiledaren, Per Ahlmark, som poet med
diktsamlingen Överleva.
”En färdig diktare träder fram” kommenterar akademiledamoten Lars Forssell.

