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PROTOKOLL FRÅN Distriktsmöte
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Tid: 2012-09-15, kl 10.00 ~ 15.30
Plats: Marinmuseum i Karlskrona
Närv: 71 st delegater, 11 st gäster,
Före mötesförhandlingarna hälsade LP Karlskrona/Jarramas, Urban Sjöblom, alla varmt
välkomna till Karlskona och Marinmuseum samt lämnade en kort briefing om den egna
klubbens verksamhet.
Därefter lämnade han ordet till överläkare Magnus Ljungcrantz vid barndiabetesenheten på
Blekingesjukhuset som gav intressant information om barndiabetes.
Efter föredraget tackade Urban S föredragshållaren Magnus med en blomma och en
koffernagel från Jarramas
När föredraget, frågestunden och tackandet var slut tog DG, Monica Jönsson, över och
hälsade alla varmt välkomna till detta verksamhetsårs första distriktmöte och påbörjade
mötesförhandlingarna.

§1

Mötets öppnande

Förklarade DG mötet öppnat

§2

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen och övrig information om mötet har lagts ut på Jarramas respektive distriktets
hemsidor samt skickats som e-post till alla medlemmar och kunde sålunda godkännas.
Det noterades att LC Karlskrona/Jarramas har varit föredömliga genom att skicka ut
kallelser, föredragningslistor mm på elektronisk väg. Vi sparar på detta sätt papper och
hjälper till med miljöarbetet en aning.

§3

Fastställande av röstlängd.

Förelagd röstlängd, som upptog 71 st delegater, godkändes av mötet.

§4

Val av ordförande för mötet.

Föreslogs och valdes DG, Monica Jönsson, LC Sölvesborg

§5

Val av sekreterare för mötet.

Föreslogs och valdes Bill A. Fridström, LC Karlskrona/Jarramas

§6

Val av två justerare tillika rösträknare för att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.

Föreslogs och valdes Bengt Sand, LC Alvesta och Jan-Erik Thoft, LC Karlskrona/Jarramas

§7

Anmälan av ärenden, som skall behandlas under punkt 19,
övriga ärenden.

Se nedan under denna paragraf

§8

Fastställande av förhandlingsordning.

Godkändes förelagd förhandlingsordning med tilläggen enligt ovan.
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§9

Verksamhetsrapport och resultat för 2011-2012

Lämnade IPDG, Torgny Rönnestad, sin verksamhetsrapport och dess resultat avseende
verksamhetsåret 2011-07-01 - - 2012-06-30.
Han begärde därefter att DM skall besluta om att godkänna rapporten.
Beslut: Mötet godkände Torgnys redovisning av sin tid som DG och rapporten lades till
handlingarna

§ 10

Revisorernas rapport.

Paul Josefssonläste upp revisorernas rapport med kommentaren att kassören, Hans F, fört
böckerna med stor noggrannhet och skicklighet.
Paul J föreslog att dåvarande DG Torgny R och hans DR skall beviljas ansvarsfrihet vad
gäller balans- och resultatrapporterna för nyss avslutat verksamhetsår.

§ 11

Fastställande av ev ansvarsfrihet.

Beslut: Mötet följde revisorernas förslag och gav Torgny R och hans DR ansvarsfrihet för
perioden 2011-07-01 - - 2012-06-30.

§ 12

DGs verksamhetsplan.

Informerade DG, Monica J, om sina och DR mål och verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår, med följande viktiga prioriterade punkter:
• Medlemsrekrytering
• LEO-verksamheten
• Behålla medlemmar
• Medlemsutbildning
• Klubbarnas inre liv
• Öka villigheten att ta på sig uppgifter ”högre upp” i Lions organisationen
• Jobba hårt med olika hjälpprojekt
• Hjälpa klubbarna med PR/Info
• Bistå klubbarna i vid mening

§ 13

Rapporter från DG

Lämnade DG följande rapporter:
• Convention i Buzan i Sydkorea, inkl bildspel härifrån. En stor och mäktig
upplevelse. Skandinaverna uppmärksammades rejält.
• DR mötet i Ynde. Uppdrag har lämnats till GMT och GLT att försöka göra nästa
DR-möte mer ”livaktigt” och inte strikt följa invanda hjulspår.
• Europaforum, där vår kandidat till Young Ambassador Victor Odegren, tyvärr inte
erhöll något pris, men uppmärksammades för sitt storartade arbete.
• Har fått flera inbjudningar till olika klubbmöten och tycker att detta skall bli roligt
att komma ut till de olika klubbarna och se hur de gör mm.

§ 14

Conventionlotteriet Hamburg 2013.

Beslöts att conventionlotteri skall arrangeras. Pris per lott 50 kr. Ansvarig för lotteriet skall
vara 1.vDG Joakim Värn

§ 15

Skrivelser.

Inga skrivelser fanns att rapportera

§ 16

Rapport från ZO.

ZO 1, Jan Karlsson
Kommer att genomföra zonmöte nummer 1den 15 oktober. Detta skall ske i
hembygdsgården uti Bräkne-Hoby, alla är mycket varmt välkomna.
Zonen har tyvärr minskat antalet medlemmar under senaste tiden. Kommer jobba för att få
och behålla medlemmar, samt stänga bakdörrarna.
Många aktiviteter är planerade inom ramen för Världens Barn och Röda Fjädern.
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ZO 2, Lars Nordling
Lammhultsklubben kommer att fira sin 50-årsdag med ett stort kalas.
Mötestider är inplanerade.
Klubbar i zonen har genomfört olika verksamheter inom zonen trots sommarlov, tex
förestått campingplats.
Medlemsläget är avtagande
Zon 3, Johnny Berggren
Samtliga klubbar i zonen kommer att ställa upp på Torsås marknad och göra reklam på
olika sätt för Lions.
ZO 4, Sven Franzén
Kommer att genomföra första mötet snart.
Zonen har valt vZO. Det valdes en kvinna till posten, nämligen Charlotte Samuelsson
LC Virserum.
Första zonmötet kommer att ske under oktober månad
ZO 5, Anders Hult
Inte kommit igång med zonverksamheterna fullt ut ännu.
Första zonmötet blir den 22 november.
ZO 6, Olle Ahlström
Första zonmötet sker den 17 oktober och skall zonen arbeta och planera inför
ungdomslägret 2013. Detta läger skall ske på Klostergården och ha som tema: Äventyr i
Småland.
Zonverksamheten under verksamhetsåret kommer att vara koncentrerat till ungdomslägret
Efter dessa zonföredragningar avbröts mötet för en smaklig buffé med Blekingska
kulinariska godsaker.

Efter lunchen, då alla var mätta och belåtna, höll Marinmuseets chef Richard Bauer ett
mycket intressant föredrag om tankar kring ett Marinmuseum och om u-båtsprojektet
Han avtackades av LP Karlskrona/Jarramas med en koffernagel, samt av JET med en tavla
av alla svenska ubåtstyper.
Efter den goda maten och föredraget återupptogs mötesförhandlingarna.

§ 17

Rapport från kommittéer.

GMT, Lennart Svensson
Rekryteringsåtgärder, hur och vem/vilka skall rekryteras är en ständig punkt på
dagordningen. Vid nyrekrytering måste tas i beaktande att inte enbart rekommendera våra
jämnåriga kamrater, utan även gå avsevärt neråt i åldrarna, samt inte glömma bort att
rekrytera kvinnor. Medelåldern på medlemmarna i klubbarna blir bara högre och högre.
Viktigt att se till att alla trivs i klubben och upptäcker att det är kul att hjälpa och vara
Lionsmedlem.
I GMT-teamet ingår: Sören Fohlström, Lennart Svensson, Joakim Värn, Jan Karlsson och
den förstärks med Anders Eriksson, Jan Almqvist och Johnny Berggren
Möte sker den 3 oktober, för att arbeta med ovanstående frågor mm, och även om hur
”stjäl” man goda idéer från varandra (så kallad ”Benchmarking”).
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GLT, Anders Eriksson
Utbildningsplanen presenterades. Utbildning för vZO kommer att ske i maj 2013.
Under zonmöte 4, 2013, skall respektive ZO genomföra utbildning för de nyvalda
presidierna. Hela GLT-teamet, plus i förkommande fall övriga från DR, skall vara beredda
att stötta resp ZO i olika frågor.
Utbildningen syftar även till att få fler att vilja ta på sig uppgifter ”uppåt” i
Lionsorganisationen.
Det finns massor av information att hämta när det gäller utbildning på nätet och Lions olika
hemsidor.
Genomför utbildning på ett opretentiöst sätt för våra nya medlemmar och även för de äldre
som behöver en uppfräschning av Lionsrörelsens historik och värderingar mm.
Respektive zon skall ha presenterat vZO snarast. ZO skall inte vara ”kvarsittare” och stanna
på posten år efter år. In med nya dynamiska krafter.
Inom klubben bör var och en kunna gå in i klubbstyrelsen och efter ett litet tag i styret
kunna fungera som president
Hjälp och Lions Quest, Torgny Rönnestad
Presenterades på ett pedagogiskt och bra sätt vad som gäller för hjälpprojekten:
Världens Barn, Röda Fjädern och Mässlingsvaccinering
• Röda Fjädern pågår mellan 2012-05-19 - - 2013-06-30. Ingen TV-gala
• Världens Barn pågår under hela året. Den 6 och den 13 oktober är de stora
insamlingsdagarna. TV-gala den 12 okt i SVT 1. 2012 är det sista året som Lions
och VB har kontrakt med varandra, förhandlingar skall tas upp om fortsättning.
Regionsamordnare för Världens Barn är:
soren.fohlstrom@varldensbarn.se
• Blekinge län Sören Fohlström
lotta.olofsson@varldensbarn.se
• F o G-län Lotta Olofsson
• Kalmar län Rose-Marie Arnviken rose-marie.litbo@varldensbarn.se
Förutom till Torgny R skall ni anmäla donationer till er kommunsamordnare
senast lördagen den 13 oktober kl.15.00.
Han/hon skall i sin tur rapportera till kansliet senast kl.17.00.
• Mässlingsinitiativet är förlängt fram tom 2012-10-30.
När resp klubbkassör gör inbetalning använd distriktets bankgironummer,
dvs BG 143-1204. Kom också ihåg att meddela vilken klubb som skickar in pengarna och
till vilket ändamål. Torgny är intresserad att få ta del av vilka belopp respektive skickar in
till och till vilket ändamål.
Rörande mässlingsvaccinering återkommer Torgny, via DG nyhetsbrev, med hur
stöttningen från Bill Gates Foundation fungerar.
Torgny informerade vidare om att hans förslag med att distriktet borde kalla till en central
Lions Quest utbildning har tyvärr avslagits av DR.
Administrationskostnaden för Världens barn får vara max 15 % av insamlade medel. I fjol
var den administrativa kostnaden 11,8 %.
Torgny återkommer, via DG, nyhetsbrev, med hur stor administrationskostnaden var för
Röda Fjädern vid förra tillfället
Ungdom, Madeleine Eriksson.
Lägerkatalogen har inte kommit ut ännu. Den fastställdes på Europaforum, som avhölls helt
nyss.
Under 2011 skickades nio (9) ungdomar från vårt distrikt ut till olika läger globalt.
Under 2012 skickades tolv (12) ungdomar från vårt distrikt ut till olika läger globalt.
Rapporter mm rörande diabetesläger finns att läsa på distriktets hemsida.
Om det finns någon medlem som kan emot en australiensisk flicka under jul- och
nyårshelgen, kontakta Madeleine
PR-info, Johnny Berggren
PR-arbetet skall bedrivas under formeln: Syns vi, så finns vi.
Är beredd att stötta och hjälpa klubbarna med olika PR-kampanjer.
Även inom området PR-info finns mycket gott att hämtas på nätet, till exempel en hel
handbok i ämnet (14 sidor)
Johnny önskar namn- och adressuppgifter till de som är ansvariga i klubben för
informationsverksamheten
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IT och Web, Ulf Olofsson och Jan-Erik Thoft
I Ulfs frånvaro gick Jan-Erik igenom bland annat att registret fungerar t väl Registeret blir
inte bättre än vad som matas in. Kontroll av adresser pågår för närvarande.
Vid massutskick kommer ca 10 % i retur. Det kan vara att man bytt e-postadress och inte
anmält detta, man kan ha angivet en felaktig adress, brevlådan kan vara full etc.
Byt inte registeransvariga för ofta. De som nu ansvarar för registrering i klubbarna arbetar
mycket bra.
JET berättade om uppdraget han fått vid senaste DR-mötet, nämligen att undersöka om den
”elektroniska skrammelbössan” kan vara något för Lions, såväl lokalt som centralt.
Efter all denna information var det dags för kaffepaus, lottdragning och vinstutlämning.
Cykeln vanns av Sven Franzén från LC Högsby.

§ 18

Gemensamma inbetalningar (DK, Hans Folkesson)

Underlag vad gäller medlemsavgifter har skickats ut. Familjerabatterna kommer att
faktureras i vår.
På Lions centrala (MD-nivån) hemsida, under fliken ”Blanketter” skall respektive kassör
redovisa, via ett Excel ark, hur mycket som samlats in under året
Föredrog distriktskassören Hans F listan över rekommenderade ”centrala” inbetalningar
som klubbarna bör verkställa.
Beslut: Mötet beslöt att fastställa den föredragna listan med rekommenderade ”centrala”
betalningar. Listan har skickats över till klubbarna.

§ 19

Övriga ärenden.

1. Fastställande av stadgar för ”ungdomspengar”
DK, Hans F föredrog detta långdragna ärende och om uppdraget som DR fick av DM i våras.
DR föreslår att stadgar för ”ungdomspengar” skall vara:
• Endast enskild Lionklubb inom distrikt 101-SM kan söka.
• Medlen som söks skall avse ungdomsverksamhet, dock inte för ungdomsläger.
• Maxbelopp som kan erhållas är 30 000 (trettiotusen) kronor
• Medel kan erhållas vid endast ett (1) tillfälle per klubb.
• DR beslutar om ansökan skall beviljas eller inte.
Beslut: Mötet beslöt att ovanstående stadgar för ”ungdomspengar” skall gälla framåt i tiden.
Övrigt: I dag (2012-09-15) finns cirka 260 000 kronor som ”ungdomspengar”
2. Forskningsfonden (Paul Josefsson, LC Eksjö)
Paul föredrog på bra sätt fondens motiv och vilka som kan få medel ur den. Det delas ut
stipendier á 30 000 kr till doktorander och till postdoc som stöd till deras respektive viktiga
forskning.
Man kan stödja fonden på olika sätt, till exempel som hyllningsadresser, kondoleanser, eller
andra former av uppvaktningar
Önskas ytterligar information står Paul till tjänst med olika handlingar, tips var man kan
hämta mer information etc
Hedersrådet erbjöd sig, genom Paul J, att utbilda DG och vDG om DM så tillstyrker
Beslut: Mötet tillstyrker att HR genomför DG och vDG utbildning.

§ 20

Nästa DM i Sölvesborg den 2013-04-13

DG Monica, inbjöd till nästa DM.
Hon hoppas på ett lika trevligt och lika stimulerande möte som det nu strax avslutade
mötet.
Kanske mötet kommer att ske i någon ny form, med några seminarier eller dylikt.
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§ 21

Avslutning

Torgny begärde ordet och konstaterade att vi alla varit med om en historisk händelse,
nämligen den att vårt distrikt i dag genomfört sitt första distriktsmöte DM under ledning av
en kvinnlig DG och mycket skicklig sådan dessutom.
Monica kallade upp samtliga ”Jarramassare” till podiet och tackade för att de planerat och
verkställt ett DM genom att ge var och en varsin ”GRO-pin” och en varm applåd tillkom
från deltagarna.
Urban tackade Monica för ett mycket väl förrättat värv med att genomföra mötet.
Då inga ytterligare frågor fanns tackade Monica alla, avslutade mötet med klubbslag i
bordet samt uppmanade varenda en att ta sig hemöver sakta och försiktigt.

Monica Jönsson
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Bengt Sand
LC Alvesta

Jan-Erik Thoft
LC Karlskronas/Jarramas

PS
Factum est illud, fieri inféctum non protest.

Detta betyder: Det är gjort, det kan inte göras ogjort
Citatet är tillskrivet: Titus Maccius Plautus som var en romersk komediförfattare, född omkring 254 f.Kr. i Sarsina,
Romagna. Död omkring. 184 f.Kr. (troligen i Rom).
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