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PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE
LIONS CLUB DISTRIKT 101 – SM 2014-04-05
I samband med samlingen, den vackra vårdagen, utanför Storegårdskyrkan, underhöll en blåsorkester från
Kulturskolan med härlig musik.
Invigningsprogrammet, inne i kyrkan, genomfördes på ett värdigt och stilfullt sätt.
Vi fick höra tal av LP Eksjö Tomas Lago, kommunalrådet Annelie Hägg, DG Joakim Värn och GRO Lars Kuntze.
Pastor Conny Hedengren höll en kort betraktelse och en parentation över de under perioden avlidna Lionsvännerna.
Elva medlemmar har lämnat kamratkretsen.
En slagverksensemble ur kulturskolan underhöll oss med härlig rytmisk musik.
Efter invigningen i kyrkan förflyttade vi oss till parkeringsplatsen där Ingeborg Ortscheid från Tullen och
sökhunden Norman informerade sitt arbete.
Vi fick även se prov på ett praktiskt sök. Mycket imponerade var samarbetet hund – förare.
Efter detta gick vi till Olsbergs arena, där en god lunchbuffé stod uppdukad.
Mätta och belåtna efter den goda måltiden kallade DG oss till mötesförhandlingar.

1.

Mötets öppnande.

DG, Joakim Värn, hälsade samtliga varmt välkomna till detta DM.

2.

Fastställande av röstlängden.

Förelagd röstlängd godkändes av mötet. Vi var 58 delegater registrerade.

3.

Val av ordförande för mötet.

Föreslogs och valdes Sven-Erik Karlsson, LC Kalmarunionen

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 mötesprotokollet.

Föreslogs och valdes Lars-Åke Andersson, LC Eksjö och Peringe Kindstrand, LC Eksjö

6.

Anmälan av ärenden, som skall behandlas under punkt 22, övriga ärenden.

Se nedan under denna punkt.

7.

Fastställande av förhandlingsordning

Förelagd förhandlingsordning, med de till stycke 22 tillkommande punkterna, godkändes.

8.
Verksamheten under innevarande år:
a. Distriktguvernörens verksamhetsberättelse 2013-07-01 - - 2014-02-28.
Presenterade Joakim V verksamhetsberättelsen för ovan angiven period.
• Vi är idag 1216 medlemmar i distriktet. Tyvärr tappat lite för många.
• Har deltagit i 4 av 5 guvenörsrådsmöten.
• Har genomfört, med dagens, två av två Distriktsmöten
• Har genomfört DR-möten i Växjö
• Distriktet har skänkt pengar för inköp av tullhund
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• Ett pilotprojekt kommer att startas upp ”Hand-i-hand” på MD-nivå. Lämpligt att bli zonprojekt.
• Nytt grepp på Lions-Quest har tagits.
• Insamlingarna till Filipinerna och Syrien har genomförts på ett bra sätt.
• Vi skall jobba vidare med mässlingsinitativet.
• Lions Lyfter kommer att fortsätt kommande år.
Beslut: Mötet godkände DG verksamhetsberättelse.
b. Distriktkassörens ekonomiska uppföljning 2013-07-01 - - 2014-02-28.
Presenterade Hans F den ekonomiska uppföljningen för ovan angiven period.
• Den ekonomiska ställningen är god.
• Påpekade kassören att vid inbetalningar till distriktet måste det tydligt anges vilken klubb som skickar
pengarna och för vilket ändamål pengarna avses.
• Erinrade kassören att klubbarna inte får ha någon skuld till USA (i US$) eller annan skuld, ty då har
klubben inte rösträtt vid kommande RM.
Beslut: Mötet godkände den föredragna rapporten.

9.

Val av två revisorer och två ersättare för 2014 - - 2015

a. Föreslogs och omvaldes Lars-Åke Andersson, LC Eksjö och Peringe Kindstrand, LC Eksjö som ordinarie
revisorer.
Beslut: Mötet beslöt välja ovanstående.
b. Föreslogs och omvaldes Bert Johansson, LC Nässjö och Paul Josefsson, LC Eksjö
Beslut: Mötet beslöt välja ovanstående.

10.

Forskningsfonden:

a. Val av ordinarie ledamot i styrelsen för Lions Forskningsfond 2014 - - 2016
Till ordinarie ledamot i Forskningsfonden föreslogs och valdes: Monica Jönsson, LC Karlshamn
b. Val av suppleant i Lions Forskningsfond 2014 - - 2015.
Till suppleant i Forskningsfonden föreslogs och valdes: Joakim Värn, LC Eksjö
c. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Föredrog Paul J årsredovisningen och revisonsberättelsen. Han lämnade information om den nya inriktningen som
fonden kommer att arbeta efter. Det framkom att alla klubbar inte tagit del av tidigare utsänt underlag.
Det fanns i revisionsrapporten inte någon passus om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen.
Beslut 1: Mötet beslöt att ge Paul J i uppdrag att tillse att aktuella handlingar och komplett revisonsrapport med
förslag om ansvarsfrihet eller inte skickas ut på nytt.
Beslut 2: Eftersom det i revisonsrapporten inte fanns något ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen för forskningsfonden beslöts att:
* Genom DG kalla till ett extra DM. Detta skall genomföras på elektronisk väg, där klubbarnas (delegater) ges
möjlighet att godkänna årsredovsiningen huruvida ansvarsfrihet skall lämnas för den period som revisonen avser.

11.
Presentation av kandidat(er) till posten som distriktsguvernör (DG) för nästa
verksamhetsår (2014 - - 2015).
Föredrog valnämndens ordf de förslag som kommit in, Anders Eriksson, LC Ronneby
Presenterade Anders Eriksson sig själv.

12.

Val av distriktsguvernör

Beslut: Valdes Anders E till DG verksamhetsåret 2014 - - 2015.

13.
Presentation av kandidat(er) till posten som 1:e vice distriktsguvernör
(1.vDG) för nästa verksamhetsår 2014 - 2015.
Föredrog valnämndens ordf de förslag som kommit in, Jan Almqvist, LC Hultsfred
Presenterade Jan Almqvist sig själv

14.

Val av 1:e vice distriktsguvernör

Beslut: Valdes Jan till 1.vDG verksamhetsåret 2014 - - 2015.
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15.
Presentation av kandidat(er) till posten som 2:e vice distriktsguvernör
(2.vDG) 2014 - - 2015.
Föredrog valnämndens ordf ett förslag som kommit in efter nomineringstidens utgång, Anders Hult,
LC Vetlanda.
Beslut: Mötet beslöt att förlänga nomineringstiden till och med dagens mötes slut. Med anledning av beslutet
kunde Anders nomineras.
Presenterade Hans F från Vetlanda Anders och hans kvalifikationer mm.

16.

Val av 2:e vice distriktsguvernör

Beslut: Valdes Anders H till 2.vDG verksamhetsåret 2014 - - 2015.

17.
Redovisning av Distriktrådets förslag till befattningar inom
multipeldistriktet.
Redovisade valnämndens ordf de kandidater från vårt distrikt till olika poster inom MD som distriktsrådet
föreslår, efter förslag från klubbarna.
•
Till MDGMT – Joakim Värn
•
Till MDBYEC – Monica Jönsson
•
Till riksvalnämnden – Rejijo Laitinen
•
Till ersättare förtroende vald revisor – Ulf Wiberg
•
Till suppleanter i hjälpfonden – Torgny Rönnestad och Åke Grönkvist
Beslut: Mötet beslöt att följa distriktsrådets förslag.

18.

Från klubbarna avgivna motioner.

Inga motioner har inkommit från klubbarna.

19.

Fastställande av budget för 2014 - -2015, inklusive avgift till distriktet

Presenterade Anders E budgetförslag för kommande verksamhetsår.
Förslag om att medlemsavgiften även kommande år skall vara 100 kr/medlem
Beslut 1: Budgetförslaget godkändes av mötet.
Beslut 2: Medlemsavgiften till distriktet skall för verksamhetsåret 2014 - - 2015 vara 100 kr/medlem.

20.

Presentation och beslut om nästa distriktsmöte

Inbjöd Jan Falk till distriktsmöte i Emmaboda lördagen den 13 september.

21.

Information om kommande Riksmötet i Linköping

Lämnades en information om kommande Riksmöte i Linköping.
Bland annat kommer det att vara premiär för ett barnkalas under torsdagen.
Många intressanta föreläsare, bland andra Percy Barnevik som kommer redan kl 08.00 på fredagsmorgonen att
informera om projektet ”hand-i-hand”

22.
•

•

Övriga ärenden.
Johnny B: Information om diabetesläger. En önskan från barndiabetsläkare, Hans Edenvall, om en
fortsättning av Rättvikslägret, om än i modifierad form har inkommit.
Zonerna 1, 2 och 3 har diskuterat att genomföra lägret i Karlskrona under september som en genomsam
zonaktivitet. Kostnad ca 75 000 kr för 30 barn. Klubbarna skjuter till (förhoppningsvis) 2 500 kr/klubb.
Mer info kommer.
Beslut: DM beslöt att distriktet stöttar med 25 000 kronor av sedan tidigare insamlade medel.
Monica J: Överlämning av lejonkulan till LC Mörlunda/Målilla för att ”som en liten klubb,
(21 medlemmar), ha på ett lysande sätt samlat in mycket pengar”

23.
Presentation av Distriktrådet för verksamhetsåret 2014 - - 2015
(ansv: DG elect)
Presenterade DG elect, Anders E, ”sitt” distriktsråd inför verksamhetsåret 2014 - - 2015.

SEK

LÅA

PK

BAF

Sida 4 av 4

24.
Mötets avslutande
Före det att Joakim slog klubban i bordet för avslut tackade GRO, Lars Kuntze, för förmånen att få delta
i vårt DM.
Han konstarerade rörande vårt distrikt att:
• Ingen klubb i distriktet har färre än 19 medlemmar, vilket är unikt i Sverige
• Vi har högst klubbmedlemsantal i snitt i Europa (31 medlemmar/klubb)
• Vi har hög snittålder i klubbarna (~67 år)
• Vi har få tjejer i klubbarna.
GRO tackade Joakim och arrangerande klubb samt överlämnade två banners till Eksjöklubben.
Lars tackade även Sven-Erik som på ett bra och trivsamt sätt lett mötet.
Eftersom inga ytterligare frågor, kommentarer, inlägg eller motsvarande fanns, tackade mötets ordförande för
förmånen över att få leda detta DM och förkarade vårterminens DM avslutat, samt som den polisman han är att
vi skall köra försiktigt hemöver.
Joakim tackade Sven-Erik med en fin blomsteruppsättning och en bok om Eksjö.
Även den ödmjuke sekreteraren avtackades med en blomsteruppsättning och en bok om trästaden Eksjö.
Joakim tackade även sin klubb, Eksjö, för deras stora arbete med att arrangera och genomföra detta DM.
Till de som deltar i kvällens evenemang önskade Joakim samtliga varmt välkomna och försäkrar att kvällen
kommer att gå i trivselns tecken.

Sven-Erik Karlsson
Distriktsmötets ordförande
LC Kalmarunionen

Bill A. Fridström
Sekreterare
LC Karlskrona/Jarramas

Protokollet justeras

Lars-Åke Andersson
LC Eksjö

Peringe Kindstrand
LC Eksjö

PS

Iucúndi acti labóres
Romaren Cicero, lär ha sagt ovanstående kloka mening.
Den betyder i översättning: ”Slutförda arbeten är tillfredsställande”.

Marcus Tullius Cicero, ibland endast Cicero, född 3 januari 106 f.Kr. i Arpinum,
död 7 december 43 f.Kr. i Formia, Lazio, var en romersk talare, författare och politiker.
Han skrev tal, brev och böcker om retorik och filosofi. (enl Wikipedia)
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