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PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKT 101-SM
DISTRIKTMÖTE 2013-04-13
1

Mötets öppnande.
Monica Jönsson, DG, hälsade alla varmt välkomna till Sölvesborg och dagens
distriktsmöte.
Hon lämnade därefter ordet till Sten-Yngve Södergren LP i Sölvesborg, som
även han hälsade varmt välkomna och lämnade information om klubben.
Kyrkoherde Michael Ivarsson avhöll parentation över våra, sedan sistlidna
distriktsmöte, 15 avlidna Lionsvänner.
Mötet hedrade dessa avlidna vänner med en tyst minut.
Kommundirektör Roger Zetterqvist informerade om Sölvesborg på ett
medryckande och inspirerande sätt.
Efter detta tackade Monica, Michael och Roger för deras medverkan och
förklarade dagens DM för öppnat.

2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden (75 deltagare varav 62 delegater) fastställdes av mötet.

3

Val av ordförande för mötet.
Föreslogs och valdes Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg

4

Val av sekreterare för mötet.
Föreslogs och valdes Bill A. Fridström, LC Karlskrona/Jarramas

5

Val av 2 st justerare, tillika rösträknare, för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Föreslogs och valdes Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen och
Göran Carlander, LC Karlskrona/Jarramas

6

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

7

Fastställande av ärendelista.
Ärendelistan godkändes, med tilläggen under punkt 23.

Verksamheten under innevarande år:
8

Distriktguvernörens verksamhetsberättelse tillsammans med
verksamhetsberättelser från PR/Info, YEC, Hjälpkommittéen LCIF,
Hedersrådet och zonerna 1, 5 och 6 för perioden 2012-07-01 - - 2013-02-29.
Informationen har skickats ut och finns på hemsidan.
Beslut: Mötet godkände informationen
Distriktkassörens ekonomiska uppföljning 2012-07-01 - - 2013-02-29.
Lämnade DK information om ekonomin.
Beslut: Mötet godkände informationen.
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”Pengapåsen”
Fanns ingen information att lämna

9

Val av två revisorer och två ersättare för 2013 - - 2014.
Föreslogs och valdes Lars-Åke Andersson, LC Eksjö och Peringe Kindstrand,
LC Eksjö till revisorer.
Föreslogs och valdes Bert Johansson, LC Nässjö och Paul Josefsson,
LC Eksjö till ersättare för revisorerna.

10

Forskningsfonden:
Paul J lämnade information om forskningsfonden.
• Utdelning av årets stipendier sker den 20 maj i Berzelisalen vid
Linköpings hälsouniversitet. Alla är varmt välkomna att delta.
• Val av ordinarie ledamot för två år i styrelsen för Lions
Forskningsfond 2013 - - 2015
Föreslogs och valdes Paul Josefsson, LC Eksjö
• Val av suppleant för ett år i Lions Forskningsfond 2013 - - 2014.
Föreslogs och valdes Monica Jönsson, LC Sölvesborg
• Föreslogs att klubbarna bör utse kontaktman i fondfrågor.
Beslut: Mötet beslöt att uppmana klubbarna att utse kontaktman i
fondfrågor och meddela Paul dessa namn.
• Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2012 - - 2013.
Lämnades information om årsredovisningen av Paul Josefsson.
Resultaträkningen slutade på ett överskott om 4 498 kr
Balansomslutningen i balansräkningen visade beloppet 10 319 645 kr
Beslut: Mötet beslöt att lämna styrelsen för Forskningsfonden
ansvarsfrihet för aktuell period.

11

Presentation av kandidat till posten som distriktsguvernör (DG) för
nästa verksamhetsår (2013 - - 2014).
Presenterade Paul J, Joakim Värn, LC Eksjö.

12

Val av distriktsguvernör.
Föreslog valnämnden Joakim Värn till DG
Beslut: Distriktmötet valde enhälligt Joakim Värn till kommande DG.

13

Presentation av kandidat till posten som 1:e vice distriktsguvernör
(1.vDG) 2013 - - 2014.
Presenterade Anders Eriksson, LC Ronneby, sig själv.

14

Val av 1:e vice distriktsguvernör.
Föreslog valnämnden Anders Eriksson till 1.vDG
Beslut: Distriktmötet valde enhälligt Anders Eriksson till kommande 1.vDG

15

Presentation av kandidat till posten som 2:e vice distriktsguvernör
(2.vDG) 2013 - - 2014.
Presenterade Jan Almqvist, LC Hultsfred, sig själv

16

Val av 2:e vice distriktsguvernör.
Föreslog valnämnden Jan Almqvist till 2.vDG
Beslut: Distriktmötet valde enhälligt Jan Almqvist till kommande 2.vDG
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17

Redovisning av Distriktrådets förslag till befattningar inom
multipeldistriktet.
Lämnade valnämndens ordförande Paul Josefsson redovisning över DR
förslag till befattningar inom MD.
Paul konstaterade att det är lite skralt med klubbarnas förslag med
nomineringar uppåt i hierarkin.

18

Handläggning av från Distriktsrådet avgivna förslag, angående
fördelning av fonderade medel.
Lämnade DK redogörelse om DR handläggning av fonderade medel.
Eftersom det varit lite oklart med stadgarnas tillämpning föreslår DR att de får
i uppdrag att förfina stadgarna.
Beslut: Efter diskussion i ärendet ger DM Distriktrådet uppdrag att till höstens
DM redovisa förfinade, klara och entydiga stadgar.

19

Från klubbarna avgivna motioner.
Fanns inga inkommande motioner.

20

Fastställande av budget för 2013 - -2014, inklusive avgift till
distriktet
Presenterades budget och avgifter inför kommande verksamhetsår.
Beslut: DM beslöt att fastställa presenterad budget och avgifter.
Medlemsavgiften till distriktet skall således vara 100 kr/medlem.

21

Presentation och beslut om nästa distriktsmöte.
Anita Hult, LC Vetlanda, inbjöd till höstens (september) DM.
Exaktare tider och plats kommer att meddelas senare.

22

Information om Riksmötet i Åre.
Lämnades kortfattad information om kommande riksmöte i Åre.

23

Övriga ärenden.
a. Lejonkulan, Torgny Rönnestad.
Lämnade Torgny information rörande utdelandet av DG-årets Lejonkula.
De nominerade klubbar är: Ronneby, Karlskrona/Jarramas och Alvesta …..
och vinnaren är ….. Ronneby.
Fokus låg den här gången på medlemsutveckling och där har Ronneby lyckats
extremt bra. Klubben hade 2002 bara tio medlemmar och var nära att upphöra,
men tack vare kraftfulla insatser lyckades man vända utvecklingen till 30
medlemmar 2012.
Kulan och diplom överlämnades under mötets stora bifall.
b. Ungdomsläger 10-SM1 Camp Småland, Jan Almqvist.
Bra zonverksamhet, klubbarna kommer närmare varandra. Det kommer 14
flickor och 10 pojkar. Fjärran länder som Japan och USA är representerade.
Svårigheten, som kommer att övervinnas, är att få värdfamiljer.
Ytterligare info finns via distriktets hemsida.
c. Fest Vimmerby, Britt-Marie Sellbrink
Britt-Marie inbjöd till Linnea/Vimmerbys 20 årskalas den 4 maj kl 17.00.
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Efter ovanstående punkter ajournerades mötet för en timmes lunch.
När denna timme och den mycket och smakliga lunchen hade passerat
respektive ätits tog DG elect Joakim V över och lämnade en information om
vad han har för mål och visioner inför ”sitt” DG år.
Jan A och Johnny B hade därefter en ”show” som presenterade framtiden i
Lions på ett mystiskt och medryckande sätt. De lämnade även råd och dåd om
förbättringar rörande klubbarnas inre arbete.
Jan A och Johnny B överlämnade små väskor, vilka bör användas vid
kommande ZO-möten tillsammans med dessa båda herrar vid nästkommande
verksamhetsår under parollen ”Lionslyftet”
Jan A och Johnny B är mer än villiga att komma och informera vid
klubbmöten.
Efter Jan A och Johnny Bs genomgång var det flera delegater som
informerade om hur de bedriver sin verksamhet inom respektive klubb.

24

Presentation av Distriktrådet för verksamhetsåret 2013 - - 2014
Joakim V presenterade ”sitt” distriktråd.

25

Mötets avslutande.
Då inga ytterligare frågor, inlägg, kommentarer eller övriga synpunkter fanns
förklarade mötesordföranden dagens DM med Lions distrikt 101-SM att hans
roll var avslutad och återlämnade ordförandeklubban till DG.
IPDG, Torgny R, tog här tillfället i akt och ville framföra sitt och mötets tack
till:
• Monica för alla DR och DM-möten.
• Sten-Yngve för ett mycket väl genomfört distriktsmöte
• Bill för protokollen.
• Distriktsmöteskommitteen här i Sölvesborg för ett mycket trevligt
möte med god lunch och trevlig stämning.
• GLT- och GMT-gruppen för en annorlunda och inspirerande
genomgång om klubbarnas ”inre liv”.
• Alla närvarande delegater med flera.
Monica tackade mötesordföranden och LC Sölvesborg samt alla och envar
som gjort detta möte till ett lyckat möte.
Före hemfärden bjöds det kaffe och kaka. Till kaffet underhölls vi av en
mycket skönsjungande trio unga flickor, kompletterad i vissa sånger av tvenne
herrar.
Monica uppmanade chaufförerna att köra hem omdömesgillt och säkert.
Hon önskade alla lycka till med klubbverksamheterna vid klubbmöten och ute
i samhället
Väl mött på kommande möten i klubben, zonerna, distriktet eller
multipeldistriktet mm.
Därmed är 2013 års första DM avslutat och detta gjordes med ett rejält
klubbslag.
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Sten-Yngve Södergren
Mötesordförande
LC Sölvesborg

Bill A. Fridström
Mötessekreterare
LC Karlskrona/Jarramas

Protokollet justeras

Johnny Berggren
LC Kalmar/Unionen

Göran Carlander
LC Karlskrona/Jarramas

PS

Pares cum páribus facillime congregántur.
Citatet tillskrivs Marcus Tullius Cicero, ibland endast Cicero (uttalas ['kɪ:kero] på antikt latin).
Född 3 januari 106 f.Kr. i Arpinum (nuvarande Arpino), död 7 december 43 f.Kr. i Formia, Lazio. Cicero var
en romersk talare, författare och politiker.
Han skrev tal, brev och böcker om retorik och filosofi.
Cicero var gift med Terentia och hade två barn, dottern Tullia och sonen Marcus Tullius Cicero Minor.
Cicero var, tillsammans med Cato den yngre, den kanske mest begåvade politikern under sin samtid.

Citatet betyder: Likar samsas bäst med likar
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