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Protokoll distriktsmöte
2015-09-12 i Vimmerby
Lionsdistrikt 101 SM
LP Veine Johansson, Vimmerby samt LP Kerstin Karre, Linnea Vimmerby
hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar. De presenterade
därefter sina resp klubbar och dess aktiviteter. Därefter presenterade Helen
Nilsson, kommunalråd i Vimmerby sin kommun. Linnéa Hindvik informerade
mycket intressant om utveckling och värdegrund kring Astrid Lindgrens Värld.
1.

Mötets öppnande

DG Jan Almqvist hälsade också alla varmt välkomna till årets första DM, pratade lite kring ”vårt
Lionsår” tillsammans och förklarade därefter mötet öppnat.

2.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen skickades ut per e-post 2015-07-28 samt är utlagd på vår hemsida. Mötet fastställde att
kallelsen gått ut inom föreskriven tid och sålunda är behörigen utlyst.

3.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden, som innehöll 58 delegater, fastställdes.

4.

Val av ordförande för mötet

Föreslogs och valdes DG Jan Almkvist, LC Hultsfred.

5.

Val av sekreterare för mötet

Föreslogs och valdes DS Dan Jönsson, LC Sölvesborg.

6.

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

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Veine Johansson, LC Vimmerby samt
Kerstin Karre, LC Linnea Vimmerby.

7.

Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 20, övriga
ärenden

Se vidare under denna punkt.

8.

Fastställande av förhandlingsordning

Med de ändringar som tillkommit under punkt 20, kunde förhandlingsordningen fastställas.

9.

Verksamhetsrapport och resultat för 2014-2015

IPDG Anders Eriksson presenterade sin verksamhetsrapport från föregående verksamhetsår.
Rapporten har också skickats ut till samtliga medlemmar i distriktet via e-post. Anders berättade
att han haft många fina upplevelser ute i klubbarna och gav en eloge till distriktets klubbar för
medlemsvärvningen under året, liksom det fina resultatet till LCIF, ca 564 987 kr från klubbarna.
Beslut: Verksamhetsrapporten för 2014/2015 godkändes av mötet och lades till handlingarna.
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Förhandlingarna ajournerades för lunch.
DK Hans Folkesson redovisade resultatrapport samt balansrapport för 2014-07-01 - 2015-06-30.
Vidare informerade han om det aktuella ränteläget. Under denna punkt kom det upp en fråga
kring STIM-avgifterna. Generellt kan sägas att aktiviteter med musik utan entréavgift hamnar
inom det gemensamma avtalet som alla klubbar betalar till. Tar man entréavgift vid en aktivitet
betalar varje klubb separat till STIM. Tag del av de fullständiga villkoren på MD:s hemsida.
Beslut: Mötet godkände DK:s ekonomirapporter samt att dessa överföres till ny räkning.

10.

Revisorernas rapport

Revisionsberättelsen presenterades och deras förslag att bevilja DR ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014/2015. En bilaga från revisorerna där man påpekar att vi har många poster,
presenterades på gårdagens DR-möte. DK skall förklara för revisorerna vad de olika posterna står
för.
Beslut: Mötet godkände revisorernas rapport.

11.

Fastställande av ansvarsfrihet

Beslut: Mötet beslöt följa revisorernas förslag att bevilja distriktsrådet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014/2015.

12.

DG:s verksamhetsplan 2015-2016

DG Jan presenterade sin verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Ledorden för året är;
Framtid-Förändring-Förnyelse-Föryngring. Han poängterar att det är klubbarna som är
viktigast, det är där arbetet skall göras. Distriktsrådet skall vara ett stöd och det är viktigt med
en dialog mellan distrikt och klubbar. De sex zonordföranden är de viktigaste tjänstemännen i
rådet och de som står klubbarna närmast. Zonteam skall skapas för att förbereda kommande ZO
om vad arbetet innebär, t ex skall vZO delta på DR-mötena i fortsättningen.
Vi skall försöka nå målet 1250 medlemmar under året och bli ett fullvärdigt distrikt. För att locka
nya grupper till Lions skall vi försöka rekrytera fler kvinnor, personer av utländsk härkomst samt
yngre människor. Vi skall också använda oss av ”Lions Bästa Vänner” för att marknadsföra oss,
d v s kända artister som ställer upp för att göra Lions mer känt.
Jan avslöjade också att det är ytterligare en LEO-klubb på gång i distriktet.
Alla i rörelsen är väl medvetna om att det är ansträngt i klubbar, distrikt och MD avseende de
administrativa medlen. Vi skall därför tillsammans försöka hitta nya sätt att få ner våra kostnader
och öka våra intäkter. Bl a förhandla fram bra rabatter på drivmedel, hotell och på allmänna
kommunikationsmedel. Det kommer att kosta att utveckla Lionsrörelsen.
För att engagera mötesdeltagarna i ovanstående frågor hade DG förberett en Workshop och delade
upp deltagarna i fyra grupper, för att under 30 minuter ta fram förslag på vad som kan göras inom
områdena; ”Join together” (sammanfoga), ny organisation, 100-årsjubileum samt Lions i
konkurrens med andra organisationer. Förslagen från grupperna redovisades sedan och bifogas
detta protokoll.
Efter genomgången av förslagen och de kreativa diskussionerna ute i grupperna uppmanade DG
till en stor applåd för oss själva, som på denna korta tid kommit med så många idéer.
Verksamhetsplanen i sin helhet finns upplagd på vår hemsida.

13.

Rapporter från DG

Jan informerade om att det skall bildas en framtidsgrupp om hur utveckla Lions i framtiden.
Vidare diskuteras en gemensam insamlingsaktivitet i de nordiska länderna i form av en tävling.
Flera länder är positiva till förslaget, dock har Finland tackat nej att delta.

14.

Skrivelser

Brev från arrangörerna av Oskarshamnslägret som indikerar att man måste höja priset för
deltagarna i fortsättningen, då stödet från MD tagits bort. DG skall undersöka hur pengarna
från MD avsedda för lägret har använts.
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Klubbarna får alltså räkna med högre kostnad för att
skicka deltagare/följeslagare till Oskarhamnslägret i fortsättningen.
Motion från LC Karlskrona och LC Karlskrona/Jarramas om ökade bidrag från klubbarna till
Lions Forskningsfond. DG meddelade att motionen skall omarbetas innan 31/11 2015 (sluttid för
motioner i 101SM) för beslut på DM i april 2016.

15.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1 Ann-Christin Olsson:
Första zonmötet äger rum i Sölvesborg 12/10. Klubbesök på gång. Ingen vZO.
Zon 2 Margareta Linnér:
Ej närvarande, ingen rapport. Ingen vZO.
Zon 3 Jan Falk:
Första zonmötet äger rum 21/9. Fokus på att hitta en vZO.
Zon 4 Marie Erlandsson:
Första mötet i oktober. Närmast LC Mönsterås 60 år. Ingen vZO.
Zon 5 Charlotte Samuelson:
Första zonmötet äger rum 29/9 på Vetlanda konsthall. Zon 5 är ansvarig för ungdomsläger 2016,
stort fokus på detta under året. Klubbesök på gång. Har vZO.
Zon 6 Christer Johansson:
Första zonmötet äger rum 14/9. Har vZO.

16. Rapport från kommittéer:
a: GMT, Charlotte Samuelson:
Ny som GMT-ansvarig i distriktet fr o m detta verksamhetsår. Kommer att samarbeta mycket med
GLT och ZO.

b: GLT, Bill A Fridström:
Redovisade kortfattat förra verksamhetsårets GLT-arbete med ett bildspel. Bra besök ute i
klubbarna, bra GLT-seminarier för att lära mer om Lions metoder. Dock besviken på det bristande
intresset för presidieutbildningarna. Rutinerna och formerna för detta måste förändras.
Presenterade därefter målsättningen för detta verksamhetsår. Ordet ledarskapsutveckling har bytts
ut till ledarutveckling. Mycket nytt för ZO fr o m i år, bl a har det varit gemensam ZO-utbildning
sista helgen i augusti för samtliga ZO i landet. vZO skall delta på DR-möten tillsammans med ZO
som ett led i utbildningen. Presidieutbildningen skall förändras och kanske flyttas i tiden, till
förslagsvis april månad, för att få med fler deltagare. ZO ansvarar för att denna utbildning planeras
och utförs som ett zonmöte under våren (kanske april).
Bill avslutade med skärpa och med hänvisning till ovanstående, den stora betydelsen av att
klubbarna i zonerna 1, 2, 3, och 4 snarast, dock senast 31/10 2015, väljer vZO till innevarande
verksamhetsår.

Väl så här långt komna ajournerades förhandlingarna för kaffe.
c: Hjälp (LCIF), Alexandra Castelo Branco:
Alexandra är ny som ansvarig för hjälpkommittén fr o m detta verksamhetsår.
Uppmaning från Lions centralt till klubbarna att hjälpa till i insamlingen för de syriska
flyktingarna. Skicka pengarna till distriktskassan, skriv vilken klubb som skänker och märk
insättningen med ”Syriska flyktingar i grannländerna” så ser DK till att bidragen slussas vidare.
Sätt aldrig in pengar på Sveriges Lions hjälpfond. Denna fond är endast till för allmänheten.
Vi har fått tackbrev från LCIF för att distriktets klubbar satt in mycket medel till LCIF 2014/2015.
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d: LEO, Monica Jönsson:
LEO Växjö bildades i fjol med 18 medlemmar. Den 16/9 skall man marknadsföra LEO i Växjö, på
Linnéuniversitetet för att försöka värva fler medlemmar. Samma sak dagen innan, på
Linnéuniversitetet i Kalmar. LC Kalmar intresserade av att starta LEO-klubb.

e: Ungdom, Anita Hult:
Vi skickade ut 13 ungdomar i distriktet på internationella ungdomsläger sommaren 2015. Detta
verksamhetsår ansvarar 101SM och zon 5 för att arrangera ungdomsläger. Platsen blir Paradis
Fiskecamp i Eksjö. Planering och förberedelser för detta pågår hela året fram till lägret sommaren
2016.

f: PR-info, Johnny Berggren:
Informerade om att de pluggannonser om syriska flyktingbarn som just nu förekommer i våra
dags- och kvällstidningar finns att ladda ner i olika format på MD:s hemsida. Passade på att tacka
Vimmerbyklubbarna för att man ordnat så att reporter från lokalpress finns på plats under dagens
möte. Ett bra tips är att följa LC Tingsryds exempel att marknadsföra Lions i lokaltidningar som
delas ut till samtliga hushåll i kommunen, utan kostnader för klubben.
Visade ett bildspel om ”Lions bästa vänner” vars syfte är att förnya Lions inriktning och
utveckling med hjälp av etablerade artister vid mindre och större events. Kontakta Johnny för mer
info om detta.

g: Lions Quest, Thomas Bjelm (ej närvarande):
Aktuellt i närtid är en Lions Quest kurs i Nässjö, på Sandsjöfors Skola, som finansieras av LCIF,
Stiftelsen LQ, LC Nässjö samt distrikt 101SM (5 000 kr plus moms).

h: IT och web, Ulf Olofsson:
Informerade om att nya medlemsregistret fungerar bra. Däremot fungerar M-rapporten mindre bra.
Saknas sådan från många klubbar i distriktet. Denna skall skickas in varje månad, vare sig det är
några förändringar i klubben eller ej. Kontakta Ulf om ni är osäkra på hur detta går till.
Han poängterade också att det bara är president och sekreterare i klubben som kan göra ändringar i
nya registret.

17. Gemensamma inbetalningar (DK)
DK informerade om att de gemensamma inbetalningarna för 2015/2016 kommer att läggas upp på
distriktets hemsida samt följer med medlemsfakturan som skickas ut till varje klubb. Hans
poängterade vikten av att skriva vilken klubb som betalar samt att spalta upp varje post för sig,
alternativt scanna av blanketten och skicka till DK. Det slarvas/missas fortfarande mycket vid
betalningar, vilket innebär mycket extraarbete för DK att ta reda på vem som betalar.

18.

Klubbarnas sammanställning av insamlade medel

Jan Falk, LC Emmaboda presenterade det förslag på rutiner man tagit fram hur denna
sammanställning går till. Förslaget har skickats till samtliga ZO, som är ansvariga för att
informationen från klubbarna kommer in. PR/Info ansvarig i distriktet är den som sedan gör en
total sammanställning avseende samtliga klubbar.
Målet är att skapa och förmedla en total bild av lionklubbarnas hjälpverksamhet under ett år.

19.

Riksmötet Lund 2015

Hans Folkesson menar att det blivit ett procedurfel kring valet av controller på 3 år på RM i Lund.
I riksmötestrycket fanns bara ett namn, på scenen i Lund fanns det två kandidater. Enligt Hans kan
det inte bara dyka upp ett nytt namn på ett riksmöte på det här sättet, det var också den ”nya”
kandidaten som valdes till controller. Han föreslår att vårt distrikt skriver en markering om detta
till AU (arbetsutskottet) samt till RVN (riksvalnämnden). DG informerade om att det pågår en
utredning kring detta val.
Beslut: Mötet beslöt att skicka en markering enligt Hans förslag ovan. Hans skriver brevet som
även DG undertecknar.
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20. Övriga ärenden
a: 100-årsjubileum, Anders Eriksson: Presenterade ett bildspel kring planerna inför Lions
100-årsjubileum 2017 under mottot ”för barn och ungdom”. På RM i Lund beslöts att starta en
jubileumsinsamling med lokala distrikts-, zon- och klubbaktiviteter för allmänheten under 20152017. Det blir en gemensam Lionsdag för alla distrikt, zoner och klubbar en gång om året med
start 21/5 2016. Insamlade medel går direkt till barn och ungdomar som inte får möjlighet att åka
bort eller göra utflykter på sommarlovet.
Själva 100-årsjubiléet firas på RM i Upplands Väsby 2017.
Vårt 100-årsjubileum blir en stående punkt på ärendelistorna på kommande DR och DM t o m
2017. Kontakta Anders om du har frågor eller funderingar.

b: Diabetesläger, Anders Eriksson:
Presenterade ett bildspel från lägret som just nu pågår (9-12/9) på Skönstavik i Karlskrona.
Lägret arrangeras av distrikt 101SM zon 1, 2 och 3. Det är 24 deltagare plus läkare och andra
funktionärer. Det viktigaste för deltagarna är att få ökade grundkunskaper om diabetes, kost,
fysiska aktiviteter mm.

c: Världens Barn, Torgny Rönnestad:
Presenterade den kommande insamlingen med TV-gala fredag 2/10. Insamlingen pågår dock året
ut. I år får Lions 3% av insamlade medel och årets profilprojekt är Tanzania. Glöm inte att
rapportera resultatet från insamlingen till kommunsamordnaren (3/10) och till Torgny (senast
10/10). Planerar ni aktiviteter till VB senare under året, uppge även det ni räknar med att få in då.
I samband med detta informerades om att insamlingen via hjälpfonden till syriska flyktingbarn inte
krockar med VB-insamlingen. Hjälpfonden är en egen juridisk person.
2014 samlades totalt 78,3 miljoner kr in till VB, av detta stod vårt distrikt för 910 000 kr.

d: LFF (Lions Forskningsfond), Paul Josefson:
Paul uppmanade oss att tänka på att lämna bidrag till LFF i samband med uppvaktningar och
begravningar, finns fina kort att rekvirera för detta. Han presenterade vidare protokollet från
fondens styrelsemöte den 28/8 2015, där bl a besluten om stipendiater på olika beloppsnivåer
presenteras. Det beslutades också att enskilda klubbar kan söka in egen forskare vid minst skänkta
25 000 kr. Förslagen från klubbarna måste vara LFF tillhanda innan 13/10 2015. Paul tar fram en
skrivelse om detta och skickar till samtliga Lions via Ulf. Frågor och funderingar, kontakta Paul.

21.

Nästa DM

Nästa distriktsmöte äger rum 16/4 2016 i Hultsfred, med LC Hultsfred som värd.

22.

Avslutning

Innan avslutningen tackade DG Vimmerbyklubbarna för ett mycket väl arrangerat DM samt
delade ut distriktets standar till de båda presidenterna. Samtliga funktionärer från klubbarna
förärades också årets svenska Lionsmärke med självaste Storsjöodjuret på.
IPDG Anders tackade därefter DG Jan för ett väl genomfört möte.
DG Jan Almkvist tackade därefter mötesdeltagarna, önskade en trevlig hemresa och avslutade
mötet. Årets nya tunna handbok tilldelades också klubbarna.

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Jan Almkvist

Distriktsguvernör
Protokollet justeras:
Veine Johansson
LC Vimmerby
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Bilaga till DM-protokoll 2015-09-12
Grupp 1, Jan Falk: ”Join together” sammanfoga, synliggöra Lions
-Öppet hus med inbjudan till invandrarföreningar, Lady circle, round table och
berätta om våra projekt eller någon aktivitet. Presentera Lions.
-Gå ut till stora företag och arbetsplatser eller stora idrottsevenemang.
-Personligare information. T ex vilka är Lions på hemorten.
-Intressera föräldrar till ungdomar som deltar på ungdoms- eller diabetesläger.
-”Utnyttja” katastrofinsatser.
-Lionskunskap. Vi måste kunna mycket om Lions själva om vi skall berätta om
organisationen.
Grupp 2, Anders Hult: Ny organisation.
-Kontakt på nätverk.
-Sociala medier.
-Katastrofhjälp.
-Annan typ av PR.
-Medlemmar, personlig kontakt.
-Fasta medlemmar.
-Låg avgift.
Grupp 3, Anders Eriksson: 100-årsjubileum.
-Gemensam zonaktivitet.
-Gemensam insamlingsdag 21/5 2016 med målet att ge möjlighet för barn och
ungdomar i Sverige till rekreation på sommarlovet.
Grupp 4, Christer Johansson: Konkurrens med andra organisationer.
-PRO, SPF, Rotary, Odd Fellow, idrott och kyrka.
Hur attrahera nya medlemmar:
-Bjuda in vänner.

Behålla medlemmar:
-Bli bredare och intressantare.

-Få ut info om Lions.

-Öka trivseln.

-PR-sociala medier.

-Vårda våra medlemmar.

-Info om vart pengarna går.

-Ta emot nya medlemmar och göra
dem delaktiga. Lyssna på nya
idéer.

Minus:
-Dåliga på förnyelse samt ganska mycket arbete.
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