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PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Distriktsmöte i Vetlanda 2011-09-24
§ 1 Mötets öppnande
Distriktsguvernören, Torgny Rönnestad, hälsade ett 70-tal medlemmar från 31 klubbar
och alla övriga varmt välkomna till verksamhetsårets första DM och hoppas att vi alla
får ett trevligt och intensivt möte med många kloka inlägg.
Därefter informerade herrarna Martin och Jakob från Vetlanda (MOJ Entertain)på ett
mycket underhållande och annorlunda sätt om kommunen, dess möjligheter, näringsliv
mm.
Efter denna briefing inledde DG distriktsmötet med att framhålla IP Wing-Kun Tam:s
motto ”I Belive”. Dvs vi måste tro på att Lions kan göra skillnad för svältande, sjuka
och torterade människor i tredje världen. Tron på att hela världen kan förändras till det
bättre när vi går samman som medlemmar i Lions.
Tro på att förändringen av ett liv startar hos var och en av oss själva.
Med dessa ord förklarade DG höstens DM öppnat.
§ 2 Godkännande av kallelse till mötet (mail den 9 aug, dvs 46 dagar före slutlig
kallelse den 24/8). Kungjort i Nyhetsbrev 1 och 2.
Kallelsen godkändes.
§ 3 Fastställande av röstlängd.
Förelagd röstlängd godkändes. 68 st delegater.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Föreslogs och valdes DG, Torgny Rönnestad
§ 5 Val av sekreterare för mötet.
Föreslogs och valdes DS, Bill A. Fridström
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare för att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Till att jämte DG justera dagens protokoll och att vara rösträknare valdes:
Gay-Olof Alfredsson, LC Borgholm
Anders Ek, LC Högsby
§ 7 Anmälan av ärenden, som skall behandlas under punkt 20, övriga ärenden.
Se vidare under denna punkt.
§ 8 Fastställande av förhandlingsordning.
Förhandlingsordningen godkändes

Sida 2 av 6

§ 9 Verksamhetsrapport och resultat för 2010-2011 (IPDG och DK).
Föredrogs föregående års verksamhetsrapport av DG genom att han läste upp
rubrikerna.
Mötet godkände rapporten.
Föredrogs föregående års kassarapport och balansräkning av DK, Hans F.
Mötet godkände rapporten.
§ 10 Revisorernas rapport.
Föredrog revisor Paul Josefsson revisionsrapporten och föreslog därefter att distriktrådet
för verksamhetsåret 2010 – 2011 beviljas ansvarsfrihet.
§ 11 Fastställande av ev ansvarsfrihet.
Mötet beviljade distriktrådet för verksamhetsåret 2010 – 2011 ansvarsfrihet.
§ 12 DG:s verksamhetsplan.
Föredrog DG verksamhetsplanen för året 2011 – 2012 genom att läsa upp rubrikerna.
Mötet godkände planen
§ 13 Rapporter från DG:
a) GR-möte nummer 2 den 20 aug (se MD:s hemsida för ytterligare info)
b) DR nummer 1 den 3 sept (se distriktets hemsida för ytterligare info)
c) DG:s besökslista (kommer att mailas ut genom DG försorg)
§ 14 Conventionlotteriet Busan 2012 (1. vDG).
1.vDG, Monica J, informerade om Conventionlotteriet. 2012 års Convention kommer
att äga rum i Buzan, Sydkorea.
Såväl klubbar, som enskilda Lions, kan beställa biljetter till det facila priset av 50 kr/st.
Vinsten är som tidigare: Resa till Convention.
Biljettpriset till Buzan är ännu inte fastställt.
Beslut: Mötet beslöt att genomföra ett Conventionlotteri med 1.vDG som ansvarig.
§ 15 Skrivelser.
a) Inkommande:
• Från Alf Bakken hjälpkommittén, ang insatta medel till Afrikas Horn.
• Från GRO: För närvarande saknas kandidater till att arrangera RM 2014.
• DG uppmanade klubbarna att kandidera till arrangör av 2014 års Riksmöte. Främst
gäller detta klubbarna i Ronneby, Växjö och Karlskrona. Ansökansformulär finns hos
DG, som ska ha ansökan före 2011-11-12, så att det kan tas upp på GR 2.
b) Utgående: Inga
§ 16 Rapport från ZO.
ZO 3, Gay-Olof A:
Visst tapp vad gäller medlemmar har märkts inom zon 1. I zon 3 och 6 är medlemsläget
”status quo”
ZO 4, Anders E:
Har svårt att redovisa eftersom inget zonmöte har genomförts ännu. Bör klarna snarast
eftersom årets första zonmöte sker mån 26 sept.
ZO 2, Lars N:
Plus fyra medlemmar, inget zonmöte hittills under året.
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§ 17 Rapport från kommittéer.
GMT, Sören F: I GMT ingår, förutom Sören F, Lennart S, Monica J, Lars L och DG är
adjungerad. Informerade om olika projekt för medlemsrekrytering på sedvanligt
engagerat sätt. För att inspirera alla rörande medlemsfrågor och dess bredd ytterligare
visade han ett bra bildspel. Ytterligare påstötande om aktivt rekryteringsarbete i alla
klubbar
Viss statistik lämnades: Från verksamhetsårets start fram till dags dato har MD 101
förlorat 91 medlemmar, varav distrikt 101-SM förlorat 8 st.
Viktigt att vara fullvärdigt distrikt om minst 1250 medlemmar.
Härefter ajournerades mötet en timme för en synnerligen välsmakande lunch
GLT, Anders E: I GLT ingår förutom Anders, Carina F, Joakim V, Anders E och DG är
adjungerad. Målen för GLT presenterades. Bland annat dessa:
• Utbilda klubbtjänstemän, stärka ledarskapsutbildningen på alla nivåer i hela
organisationen, ta fram intressanta och givande utbildningar för klubbar, zoner och till
distriktsnivå. Hitta ledarämnen för alla nivåer inom Lions.
Utb för ZO planeras till i slutet på maj 2012. Utbildningstider för klubbpresidier är ännu
inte klar. Inbjudan kommer att skickas som personliga brev till de nya presidierna.
Presidieutbildningen kommer att ske zonvis med två zoner samtidigt. Det finns brister
hos alla klubbar om ren ”Lionskunskap”, dessa bör rättas till genom klubbarna själva,
men självfallet kan GLT stötta. Mycken info finns att hämta på webben, det gäller inte
att bara ”matas” med info utan att själv aktivt leta.
Hjälp, Gay-Olof A: Det mesta finns i verksamhetsplanen. Läs hemsidor, kolla
nyhetsbrev.
Närmast stora aktivitet är Världens barn i början/medio oktober.
Alla klubbar rapporterar senast den 15 okt direkt till Gay-Olof om antal insamlade
kronor. Dessa kronor skickas in till DK.
Ungdom, Madeleine E: Starta LEO-klubbar. LEO är en aktivitet som således därför inte
kostar klubbarna något, förutom arbete. Undersök läget på högskolor om intresse finns
för att starta upp ”campus-klubbar” Resp ZO kan hämta den preliminära utgåvan av
årets lägerkatalog. Sprid den till klubbarna. Zon 6 genomför år 2013 ungdomsläger.
Diabetesläger genomförs i Rättvik under våren 2012.
PR-info, Johnny B: Välinformerade Lions ger god Lions-PR. Många hemsidor finns,
såväl nationella som internationella. En hemsida skall vara up-to-date. Det finns inget så
trist som en inaktuell hemsida. Det verkar även vara mycket slarvigt och ger dålig PR
för organisationen. Ge information till pressen vid Era respektive aktiviteter. En eller
flera bilder (högupplösta) med kompletterande text.
Lions Quest, Då posten som LQ-ansvarig är vakant informerade DG Torgny
Fr.o.m. den 2011-09-01 är LQ-kontoret flyttat till MD-kontoret i Stockholm
och Anders Medin är ansvarig på halvtid. Han är dessutom kontorschef på resterande 50
%.
Hans kontaktuppgifter är:
Tel. 08-744 59 00 Mob. 0739-4 1 16 67 Fax 08-726 92 00
E-mail info@lions-quest.se
Hemsida www.lions-quest.se
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Lions Quest värdegrundsprogram finns för:
• förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
Programmet har använts i Sveriges skolor sedan 1987 och mer än 27 000 lärare,
skolledare och idrottsledare har genomgått utbildningen.
Programmet utvecklar färdigheter i:
• att arbeta tillsammans
• att visa respekt för andra människor
• att ta ansvar
• att fatta sunda beslut
• att sätta mål
För att få tillgång till ”Tillsammans”- materialet krävs genomgången kurs.
DG rekommenderade klubbarna att sponsra lärare till den centrala kursen i Stockholm
v. 44.
Ta snarast kontakt med Anders eller LQ-ansvarig distr. 101-A:
• Felle Fernholm tel. 0143-24 000 mail. info@menu-programme.com
DG har en idé om att distriktet anordnar en central kurs under våren.
IT och Web, Ulf O: Gav information rörande Tingsryds motioner till RM och MDnivåns handläggning hittills.
Medlemsregistret fungerar väl i dagsläget. Klubbarna uppmanas att jämföra registret
med verkligheten, särskilt mobiltelefonnummer och e-postadresser eftersom dessa byts
oftast. Det är viktigt att kolla att uppgifterna på presidierna är de rätta med tanke på mail
mm som skickas ut från olika Lionsintressenter. Ulf ställer upp med sin kunskap om
behov föreligger.
Klubbinfo skickas in, gärna bilder med förklarande text.
§ 18 Beslut avseende fonderade medel om 240 000 kr.
Hur skall de fonderade medlen som varit uppe på föregående DM användas?
DR föreslår att påverkanstorget vid DM 2012 beslutar
Förslag från mötet: DR skall inkomma med utarbetat förslag till kommande DM.
Beslut: Mötet beslöt att uppdra åt DR att till 2012 års DM i Hultsfred presentera ett
förslag till nyttjande av dessa fonderade medel. Förslaget skall skickas till klubbarna i
god tid före DM.
§ 19 Gemensamma inbetalningar (DK)
Eftersom priserna för att anordna större sammankomster tex DM gav DK, Hans F, tips
på hur man kan söka stöd hos kommuner.
Lista över förslag till gemensamma inbetalningar presenterades.
Beslut: Mötet beslöt godkänna planen, med tillägget att LEO skall tilldelas medel om
20 kr/medlem
Internationella avgiften är för närvarande US $ 39,00/år och klubb.
Fråga: Önskar redovisning hur insamlade medel rörande stöd till Afrikas Horn
kanaliseras.
DK svar: Pengarna sätts in på DK-konto (se Handboken). Betalas därpå vidare var 14
dag till MD kassören som skickar vidare till Kenya (MD 411- A)
Hittills har ~ 70 000 kr skickats in.
DK informerade vidare om att klubbkassörerna måste bli bättre på att märka vilken
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klubb som satt in pengar på DK-kontot. Det är näst intill omöjligt att identifiera
inbetalningar vars inbetalare är omärkt eller enbart märkt med Lions Club.
§ 20 Övriga ärenden.
a. L-E Gustafsson (distriktets LCIF koordinator): Lämnade en redogörelse för vad LCIF
(Lions Clubs International Foundation) är och står för. LCIF har globalt delat ut cirka
710 miljoner US$ sedan starten 1974,
Sverige har bidragit med ca 40 miljoner US$.
LCIF satsar på katastrofhjälp, Sight First, stöd till ungdom med funktionshinder, svåra
folksjukdomar (ex Malaria) och rent vatten.
LCIF får sina intäkter från främst: Företagssponsring, klubbidrag och Melvin Jones
utmärkelser.
b. Paul Josefsson: Fråga om ansvarsfrihet för Lions Forskningsfond, samt kort info.
Numera finns sk ”90-konto” för Forskningsfonden, dit allmänheten kan göra
inbetalningar. Hyllningar eller kondoleanser. Klubbarna betalar in till DK för vidare
befordran, enligt sedvanliga rutiner. Klubbarna kan välja vilken stipendiat eller
specificera ett forskningsområde som de önskar stödja.
Efter informationen togs frågan upp om ansvarsfrihet för styrelsen för
Forskningsfonden.
Beslut: DM beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för Forskningsfonden för föregående
verksamhetsår.
Distriktsmötet ajournerade sig för ca 15 minuters kafferast
c) Paul Josefsson (valnämndens ordförande): Informerade om möjlighet/skyldighet för
klubbarna att nominera dugliga Lionsmedlemmar till befattningar inom Lions på alla
nivåer.
Nomineringar till MD-nivån skall vara Paul tillhanda senast 31 dec och till befattningar
på distriktsnivå skall dessa vara honom tillhanda senast 31 jan.
Vi inom distrikt 101-SM måste skärpa oss och inventera personalläget och skicka in
namnförslag.
Enskild medlem kan självfallet gå till sin klubb och meddela att ”jag skulle gärna vilja
bli XX under kommande perioder” och då måste klubben nominera vederbörande.
Vi får inte vara fega och inte våga framhäva oss själva.
Distriktet har en representant i den centrala valnämnden, nämligen DK, Hans F.
§ 21 Nästa DM i Hultsfred den 2012-04-14
LP Hultsfred, Jan Almqvist, inbjöd till nästa DM. Han hoppas på ett trevligt och
stimulerande möte. Kanske i något ny form med några seminarier mm.
§ 22 Utdelning av Lejonkulan - IPDG Per Nilsson
I Immediate Past District Governor frånvaro delade 1.vDG Monica J ut ”Lejonkulan”
till LC Tingsryd med motiveringen:
• I ett av världens fattigaste länder, Gambia, har LC Tingsryd byggt en skola med
möbler och datorer för att kunna ge den mest utsatta gruppen, nämligen flickor och
kvinnor möjlighet till utbildning.
§ 23 Avslutning
Eftersom inga ytterligare frågor, kommentarer mm fanns tackade DG alla närvarande
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för ett trrevligt och stimulerande möte. Han önskade lycka till med klubb- och
zonarbeten.
Ett stort och särskilt tack till ”DM-generalen” vilken förärades en ”Sverigepin”
Med detta slog DG klubban rejält i bordet och avslutade verksamhetsårets 2011 – 2012
för DM avslutat.
Före det att alla började dra sig mot utgångarna framförde Sören F mötets tack till DG
för ett väl förberett och genomfört DM.
Torgny Rönnestad Bill A. Fridström
Distriktsguvernör Distriktssekreterare
Protokollet justeras:
Gay-Olof Alfredsson Anders Ek
LC Borgholm LC Högsby
PS.
Den 20 september år 1685 invigs Amiralitetskyrkan i Karlskrona, varvid salut ges från
Kungsholmen.

