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PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Distriktmötesprotokoll
Plats: Borgen Lenhovda
Tid: 2010-09-25. Kl 10.00 – ca 15.00
Närvarande: Enligt röstlängd
§ 1 Distriktsmötets öppnande
DG, Per Nilsson, hälsade alla de närvarande varmt välkomna till verksamhetsårets
första distriktsmöte och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av kallelse till möte
Kallelsen har sänts ut i rätt tid och kallelsen kunde således godkännas.
§ 3 Fastställande av röstlängden
Föredragen röstlängd godkändes efter justeringar
§ 4 Val av DM-ordförande
Till att leda distriktsmötet valdes DG, Per Nilsson, LC Sölvesborg.
§ 5 Val av DM-sekreterare
Till att föra distriktsmötets protokoll valdes Bill A. Fridström, LC Karlskrona/Jarramas
§ 6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Till att jämte ordf justera protokollet valdes
Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen och Göran Blom, LC Färjestaden
§ 7 Ärende till punkten övriga frågor
Se vidare vid denna paragraf (§ 16)
§ 8 Fastställande av ärendelistan
Förelagd ärendelista med kompletteringar fastställdes
§ 9 Verksamhetsrapport och resultat för 2009-2010
Föredrog DG, Per, i IPDG Gunnars frånvaro, föregående års verksamhetsberättelse.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
Föredrog föregående DK, Göran, föregående års ekonomiska utfall med kommentaren
om ett överutnyttjande på ca 23 kkr. Detta beror på extra ordinära kostnader såsom:
Utbildning i Finland, Presidieutbildning vid två tillfällen mot normalt ett tillfälle,
Kostnader för DG i samband med deltagande i årets Convention i Australien. Dessa
extraordinära kostnader uppgick till 39 kkr.
Beslut: Efter ytterligare förklaring godkändes föregående DKs kassarapport
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§ 10 Revisorernas rapport
Revisorerna Berth Johansson LC Nässjö och Paul Josefson LC Eksjö informerade om
sitt uppdrag som revisorer. De beklagade att IPDG inte var närvarande.
Revisorerna påtalade att det fanns fler ”vilande” konton med stora belopp
( ~ 750 kkr). De föreslår att DR får uppdrag att se över och göra nödvändiga justeringar
för dessa konton.
Revisorerna föredrog därefter sin revisionsberättelse och föreslår DM att bevilja
distriktrådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – 2010.
§ 11 Fastställande om ansvarsfrihet
Beslut: Mötet beslöt bevilja distriktrådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – 2010
§ 12 DG rapport inför detta verksamhetsår
DG föredrog den utsända verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2010 – 2011. Inga
kommentarer fanns varför planen lades till handlingarna och användas som
arbetsunderlag.
§ 13 Rapport från ZO
Zon 1, Anders Eriksson:
Inplanerat tre zonmöten på olika platser i zonen. Stora ärenden inom zonen är:
Uppföljning av insamling av sängar, medicin, bandage, inkontinensmtrl fvb till Litauen,
ev nya ärenden kommer att redovisas vid zonmöte nr 1 i Karlshamn, ZO besöker
klubbar under vårterminen 2011, efter önskemål från resp klubb.
Zon 2, Evald Carlsson:
Intet att rapportera, förutom planerade zonmöten.
Zon 3, Gay-Olof Alfredsson:
Zonmöte nr ett inplanerat, fortsatt satsning på info rörande prostatacancer.
Zon 4, Sven Franzén:
Inga zonmöten inplanerade, BZO, P A Ek, presenterades, fortsatt arbete med olika
marknadsfrågor.
Zon 5, Joakim Värn:
I ZO frånvaro redovisade Lars Dambring, LC Nässjö, att plan för verksamhetsåret är
utsänd inom zonen, prioriterar fortsatt medlemsvård.
Zon 6, Sture Sellbrink:
Har redan haft ett zonmöte med stort deltagande. Pga att zonen har ”tappat” LC
Mariannelund har det varit stor turbulens inom zonen. Den höga medelåldern inom
Lions måste upp på bordet. BZO, Olle Ahlström, LC Hultsfred presenterades.
§ 14 Rapport från kommittéerna
FUU, Lennart Svensson:
Målsättning mm för kommittén presenterades och den omfattade bland annat:
Medlemsrekrytering, medlemsvård, sänkt medelålder
Presidieutbildning kommer att ske i maj/juni 2011 vid två olika tillfällen, om ekonomin
tillåter.
Förstärk vi- känsla
Förmå fler att ta ansvar i olika ”ledande” befattningar
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a.a MO, Sören Fohlström:
Medlemsrekrytering ett måste, delat ut rekryteringspaket till resp ZO fvb resp LP.
Paketet innehåller tips om ”hur att rekrytera på stan”. Uttalade en förhoppning om en
nettoökning innevarande verksamhetsår.
b. Hjälp, Jörgen Ohlsson:
I Jörgen Ohlssons frånvaro föredrog DG Jörgens underlag om exempelvis att flera
Lionstält á ca 6 kkr finns i många klubbar och om den internationelle presidentens fyra
hjälpprioriteringar.
c. Ungdom, Madeleine Eriksson:
Presentation av medlemmarna i kommittén. Målet är att distriktet genomför ett
ungdomsläger 2013, intresserade zoner svarar till Madeleine. Cirka 10 -12 svenska
ungdomar bör ges möjlighet att sändas ut i världen under innevarande verksamhetsår.
Brev inkommit från två australiska ungdomar som önskar komma till Sverige och ges
möjlighet att bo i svensk familj under 3 – 5 veckor. Snabbt svar till Madeleine om
intresse finns att ta hand om någon av dessa ungdomar.
Starta upp LEO-klubbar, det kostar inte klubbarna något eftersom det är aktivitetsmedel
som bekostar det hela. LEO-klubb kan vara en genväg till rekrytering av LEOs
föräldrar.
d. Lions Quest, Britt-Marie Sellbrink:
I Britt-Maries frånvaro föredrog DG målet med LQ detta verksamhetsår. Riksmötet har
beslutat om att LQ skall implementeras även för skolledare och idrottsledare. Något
svar på skolverkets utredning om LQ är ännu inte tillgänglig.
e. Världens Barn, Jörgen Ohlsson:
I Jörgens frånvaro, informerade1,vDG, Torgny Rönnestad, om VB. Bla har Lions fått en
ökning av andelen av totalt insamlade medel från 4 till 5 %. Dessa pengar skall gå till
mödrahälsovård i Tanzania. Organisation, datum inbetalningsrutiner mm har mailats till
resp klubbansvarig. Insamlade medel skickas till DK fvb VB. Målet för VB i år är satt
till 80 msek. Administrationskostnader får inte överstiga 15 %.
f. IT, Jan-Erik Thoft:
Påminde om att uppdateringar och rättelser mm till medlemsregistret skall följa
sedvanliga rutiner.
g. Webmaster, Ulf Olofsson:
Info om hemsidan, uppbyggnad mm. Det är klubbarna (och enskilda klubbmedlemmar)
själva som genom inrapporteringar till webmastern ser till att sidan är attraktiv och
uppdaterad. Lägg gärna in webmasterns e-postadress: ulf@olohem.se vid kallelser mm
till olika evenemang, protokoll och övrig klubbinfo.
h. PR/Info, Johnny Berggren:
Lämnades info om Lions centrala hemsida och om vad som finns där. Där finns t.ex.
handböcker för olika befattningar på klubb eller högre nivå, förslag till ”plug-in
annonser”.
Målet för året är att undersöka behovet av ett utbildningstillfälle för PR/Infoansvariga
på klubbnivå. Kanske sammanslagning med utb för klubbpresidier
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§ 15 Gemensamma inbetalningar
Eftersom astmalägret inställts föreslog DK att kostnaden överförs till diabetesläger.
Kostnaden för resp klubb kan då reduceras till ~1300 kr. Redan inbetalde pengar
regleras med återbetalning.
Beslut: Godkände DK förslag och år DK uppdrogs att sända ut reviderad lista med vilka
de gemensamma inbetalningarna är och hur mycket som rekommenderas.
Efterfrågades rapport från diabeteslägret.
Beslut: Åt DR (Madeleine Eriksson) uppdrogs att kontakta ansvarig läkare för att få
denna rapport.
Mötet ajournerades för en efterlängtad lunch.
Lunchen smakade gott och mötet återupptogs.
§ 16 Övriga frågor
a. Fanborgen
Vissa landsfanor är av dålig kvalitet. Nyanskaffning, renovering mm är kostsamt.
Kontakt bör tas med olika länders ambassader för att efterhöra om de kan skänka sitt
resp lands flagga.
Beslut: Åt DR uppdrogs att se över behovet av fanor, samt utreda om lämplig central
förvaring av dessa. Förslaget skall presenteras vi DM i Sölvesborg 2011.
b. Conventionlotteriet
Torgny R, 1.vDG, informerade om nästa års Convention i Seattle. Han presenterade ett
förslag om start av ett Conventionlotteri. Lottpris 50 kr/st, beställda lotter betalas senast
20 jan 2011. Lotterna kan köpas klubbvis eller av enskilda klubbmedlemmar. Dragning
sker i februari nästa år. Vinsten är en resa för två tor Seattle och deltagande i
Convention.
Beställningsblankett och namnlista skickas ut till presidiet i alla klubbar.
Info angående Conventionlotteriet skickas ut till alla medlemmar.
Beslut: Åt DR uppdrogs att starta ett Conventionlotteri.
c. Vision for all och glasögoninsamling
Distriktet kan inte besluta om optikstudenters studieresor runt om i världen. Det är
enskilda klubbars ensak att sponsra studenterna.
Belopp om 500 kr betalas ut till o0rganisatione ”Vision for all” för justering av
insamlade glasögon. Ytterligare kostnader skall tillkomma.
Optikerbolaget Specsavers kommer under hösten att tillsammans med Lions göra en
kampanj för att insamla begagnade glasögon. Optikerkedjan Lensway önskar även de ett
avtal med Lions, förhandlingar har börjat, besked senare.
d. Lions South Nature Camp
Dan Jönsson informerade om det under sommaren 2010 genomförda ungdomslägret
inom
zon 1. Antalet ungdomar var 23 st från hela världen Åldern på deltagande ungdomar bör
vara mellan 18 – 21 år. Basen för verksamheten var vandrarhemmet i Ynde. Resp klubb
inom zonen ansvarade för varsin dag. Planeringen inför lägret startade redan 2007.
Eftersom alla zonens klubbar var delaktiga utökades zonkänslan mellan klubbarna

Sida 5 av 6

påtagligt. Värdfamiljer och sponsorer bör sökas tidigt.
Eftersom vi tar emot ungdomar bör vi ta vara på möjligheten att skicka ut ungdomar på
motsvarande läger utomlands.
Budgeten och utfall föredrogs.
Slutrapporten är under utarbetande.
Diskussion om: Hur att i framtiden hitta sponsorer, bidragsgivare, lämpliga familjer etc.
e. GR 2 Falun
Torgny R informerade från GR 2 i Falun:
600 kkr och 400 st tält har skänkts till Haiti
Disk pågår om ny distriktsindelning pga minskat antal medlemmar inom resp distrikt.
Idag dato (2010-09-04) är Lions Sverige 12678 medlemmar, fördelat på 489 klubbar.
Slutrapport från Bertil Ravnell avseende Röda Fjädern. Kampanjen gav 9,7 msek = 32
% av målsättningens 30 msek.
MERL kommer att fasas ut och ersättas av GMT (global membership team) och GLT
(global leadership team) med start 2011-07-01.
Fastställt utbildningsmateriel i stället för stegen kommer förhoppningsvis att presenteras
på hemsidan i närtid
Lions ekonomi minskar pga färre antal Lionsmedlemmar.
Rekryteringsmål inför detta år är: minst 20 % kvinnor och minst en ny Lionsklubb per
distrikt.
f. Riksmöte 2011
Johnny B informerade om RM i Kalmar nästa år 2 – 4 juni och uppmanade distriktet att
ställa upp eftersom RM ligger nära oss.
g. Nytt förfaringssätt DM april 2011
DG gav information via bildspel om en, för oss, ny form av möte, nämligen ett sk
”påverkanstorg”. Det är meningen att detta koncept skall provas vid nästa Distriktsmöte.
Bildspelet, från scouterna, kommer att sändas ut till resp klubb.
h. Utbildning
Lars-Erik G, ordf i hedersrådet, erbjöd att genom hedersrådets försorg utbilda blivande
DG.
Beslut: Mötet tackade ja till erbjudandet.
i. Utbildning av klubbtjänstemän och nomineringar
Efterlystes reservdag för presidieutbildningen.
Beslut: Åt FUU uppdrogs att på mesta möjliga sätt efterkomma begäran om reservdag.
Paul J (valnämndens ordf) informerade om tider mm för nomineringar. Han uppmanade
distriktet att inkomma med förslag på goda kandidater till centrala befattningar. Lista på
”lediga” befattningar kommer att sändas ut. Motioner mm till RM skickas till DG
snarast möjligt.
j. Lions forskningsfond, samt ev val av ledamot i fonden
Birger G gav information om fonden och meddelade bland annat:
Tappet av medel genom ekonomikrisen för något år sedan är numera återtaget.
Samarbete med ”Found Rising org” vid Linköpings universitet är inlett.
Ansökan om sk 90-konto har skickats in
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I år har delats ut 20 stipendier om 30 kkr vardera. Vill resp klubb ha ett ”eget”
stipendium skall minst 25 kkr betalas in. Utbetalning nästa år sker första tisdagen i maj
2011.
27 maj 2011 firar fonden ett storslaget 30 års jubileum i Linköping.
Pga vakanser måste fyllnadsval göras. Mandatperioden för suppleanten bör förlängas
från ett till två år.
Beslut: DM beslöt att välja in Paul Josefson som ersättare för Åke Hultqvist. Mötet
beslöt även att förlänga mandatperioden till två år för suppleanten.
k. Kassören
DK, Hans F, informerade att några klubbar ännu inte betalat deltagandet i DM.
Justerad faktura ang familjerabatter kommer.
Vid fakturering, tacksamt om dessa specificeras bättre.
l. DG har ordet
På uppdrag av IPDG, Gunnar, delades ”Lejonkulan” ut till den klubb som har gjort sig
bäst förtjänad av den. För verksamhetsåret 2009 – 2010 delades kulan ut till Lions Club
Karlskrona/Jarramas för att:
• De har bredd på sina aktiviteter
• Har många aktiva idérika Lions
• Har haft mycket fina insamlingsresultat
§ 17 Nästa DM i Sölvesborg
DG tackade alla för ett intressant och aktivt DM och önskade alla varmt välkomna till
nästa möte den 16 april i ”sjö- och stapelstaden” Sölvesborg
§ 18 Avslutning
Innan DG slog klubban i bordet och avslutade DM tackade hedersrådets ordf Lars-Erik
DG och Lions Lenhovda/Uppvidinge för ett väl genomfört möte.
Därefter slog DG den tunga klubban i bordet och tackade återigen alla för debatter,
inlägg, beslut mm och uppmanade samtliga att ta det lugnt på vägarna hem.
Vid protokollet
Per Nilsson Bill A. Fridström
DG, LC Sölvesborg DS, LC Karlskrona/Jarramas
Protokollet justeras
Johnny Berggren Göran Blom
LC Kalmar/Unionen LC Färjestaden
PS
Den 24 september år 1918 stöter ångfartyget Gunhild på en mina under pågående
svepningsarbete och sjunker på Herthas flak SSO Skagen. Hela besättningen på 17 man
omkommer.
(Källa: Svenska Flottans historia: Flottans neutralitetsvakt)

