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PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats:
Tid:
Närv:

Scandic Hotel i Växjö
2013-01-26, kl 09.00 ~ 16.15
Monica Jönsson, Lennart Svensson, Sören Fohlström,
Johnny Berggren, Willy Fredriksson, Jan Almqvist, Olle Ahlström,
Anders Eriksson, Torgny Rönnestad, Sven Franzén, Madeleine Eriksson,
Joakim Värn, Paul Josefsson, Hans Folkesson, Anders Hult, Lars Nordling,
Sigvard Johansson och Bill A. Fridström

1 Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG Monica J hälsade alla varmt välkomna till dagens möte med distriktrådet inom distrikt
101 – SM. Hon hoppades att alla haft en skön och avkopplande jul- och nyårshelg.
Mötesförhandlingarna ajournerades därefter under en timmes tid för kommittéarbeten.
Efter denna timmes arbete återupptogs mötesförhandlingarna enligt rutin från föregående möte
med distriktrådet.

2 Val av protokolljusterare
Till att jämte Monica justera dagens protokoll valdes Willy Fredriksson LC Borgholm och
Olle Ahlström LC Hultsfred

3 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen skickades ut per e-post 2012-11-27

4 Ärenden till paragraf 16, övriga frågor
Fanns inga frågor.

5 Fastställande av ärendelista
Ärendelistan bifogades i kallelsen. Den godkändes med följande kompletteringar: Ny punkt 11
och ny punkt 12 tillkommer, pga detta förskjuts de efterkommande punkterna.

6 Föregående protokoll, DR-möte
Protokollet skickades ut per e-post 2012-11-30 till såväl DR som HR medlemmar. Protokollet
godkändes och lades till handlingarna.

7 DG info
Lämnade Monica följande information:
• Genomfört klubbesök
• Deltagit i NSR (Nordiskt Samarbets Råd) och GR 4 i Trollhättan. Flera olika
seminarier fanns tillgängliga, tex GLT, GMT, Ungdomsläger, LEO.
• Genomfört besök vid två zonmöten.
• Skall besöka Nässjö vid klubbens 60 årsfirande.
• GR 5 genomförs i Linköping 22 – 24 februari, då motioner till Åres RM behandlas.
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8 Rapport från Zonordföranden
Zon 1:
I sjukfrånvarande ZO, Jan K, informerade Lennart S om aktuella frågor inom zonen:
• Permakultur
• Projekt för funktionshindrade ”Makt i media”.

Zon 2:
ZO, Lars N, lämnade följande information:
• Intet nytt jämfört med tidigare
• Ny ZO kommer att väljas. Hittills har tre medlemmar anmält intresse
• Diskussioner om hur man kan ”väcka liv i zonen” Kanske genom gemensam fest och
trevliga zonaktiviteter.

Zon 3:
ZO, Willy F, lämnade följande information:
• DG Monica Jönsson gästade zon-mötet i Kalmar den 21/1.
• 23 Lionsvänner från 8 klubbar närvarade vid träffen.
• DG talade om Riksmötet, Convention i Hamburg, medlemsläget, nomineringar,
distriktets status, kampen mot barndiabetes m.m. på ett föredömligt och inspirerande
sätt, följd av många frågor och debattinlägg från deltagarna.
• Klubbarna har i zonen en fantastisk verksamhet med goda resultat, men som alla
andra brottas de med medlemsantalet. Glädjande var att flera klubbar har nya
medlemmar på gång in, så låt oss hoppas på en vändning.
• Zon 3 har startat ett samarbete med landstingets HLR om en utbildning i grundskolan
av hjärt- och lungräddning. Alla klubbar bidrar med minst 10 000: - var till projektet.
• Zonen bidrar även till utrustning av ett spa o. sinnesrum på Palliativ Medicin inom
landstinget (se det friska i de mest sjuka), samt till Vision for all i samarbete med
Linnéuniversitetet.
• Till sist lyckades zonen också välja en ny vZO och till allas glädje blir Johnny
Berggren nästa ZO i zon 3.
• För att underlätta val av ZO beslutades om en turordning mellan klubbarna i
framtiden.
• Medlemsantalet för närvarande i zonen 276 st.

Zon 4:
Lämnade ZO, Sven F, följande information:
• vZO för vhtår 2013 – 2014, eventuellt en kandidat från LC Mönsterås.
• Planerade och genomförda klubbesök:
o 11 okt besöktes LC Virserum, 14 nov LC Oskarshamn och 16 jan LC
Mönsterås och 11 feb ska LC Målilla/Mörlunda besökas.
Zonmöten:
• Zonen kommer att ha sitt andra zonmöte den 25 februari.
• I maj avhålls det tredje zonmötet som samtidigt blir utbildningskväll för nya presidier.
• Medlemsläget i zonen: 154 medlemmar varav 34 kvinnor. (-1)

Zon 5: Lämnade ZO, Anders H, följande information:
•
•
•
•
•
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Zonmöte har genomförts.
Zonen har 178 medlemmar, en ökning med 2.
Zonens klubbar önskar tips från övriga klubbar om lämpliga och roliga aktiviteter.
Zonen bör aktiveras mera.
Tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka aktivteters utformning och medlemsfrågor.
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Zon 6: Lämnade ZO, Olle A, följande information:
•

•
•
•
•

Genomfört zonmöte med 34 medlemmar närvarande, GLT, Anders E och YEC
Madeleine E. deltog.
Planeringen inför ungdomslägret går enligt plan. Lägret sammansvetsar klubbarna.
Budgeten för lägret presenterades.
Positiv medlemsutveckling.
LC Hultsfred välkomnar 3 nya medlemmar, den yngste är 23 år.

9 Rapport från kommittéer, forskningsfonden och
valnämnden, dock inte från GLT och GMT.
Torgny R, lämnade nedanstående rapporter:
LCIF:
• LCIF har sedan starten 1968 donerat 811 milj. USD = ungefär 5.4 miljarder SEK.
• Klubbarna inom MD 101 har under verksamhetsåret donerat ~ 4,5MSEK
• Antal mässlingsdoser är 153 milj, vilket betyder att så många barn har vaccinerats.
Insamlingsmålet för mässlingskampanjen på 10 miljoner US $ nåddes med råge (det
har insamlats 11,5 milj US $)
• I Lions Quest är 78 länder med.
• Insamlat nästan 2,5 MSEK till hjälp för flyktingdrabbade på Afrikas horn.
• Övriga siffror redovisades i ett bildspel som visades.
NSR:
• NSR möte genomfördes den 18-19 jan. tillsammans med övriga IRC på IR-konferens
i samband med NSR i Trollhättan under ledning av MDHO Hans Catani.
• IR administrerar all internationell hjälpverksamhet såsom: Mässlingsinitiaivet, Sight
First, katastrofberedskap, Lions tältprojekt m.fl.
• Vi samarbetar också med MSB gällande katastrofer. (MSB=Myndigheten för
Samhällstjänst o Beredskap.)
Röda Fjädern:
• Aktiviteten pågår t.o.m. den sista juni och har hittills gett 2,2 milj kr. av målet 13 milj
vilket motsvarar 17 %. Vårt distrikt har bidragit med blygsamma 107 678 kr.
Världens Barn:
• Gav 78,5 milj. kr av målet 80 milj. kr vilket var mycket nära målet eller 98 %. Distrikt
101-SM donerade totalt 494 000 kr. Bäst i Sverige.
• Förslag från GR att årets profilprojekt skall vara diabetesklinik för barn och ungdom
på SRI Lanka. Det skall först godkännas av Radiohjälpen i februari.
PR/Info, Johnny B:
• Utbildade oss om ”varumärket Lions” och om innebörden av varumärket,
verksamhetsidé, mål och visioner, vad Lions är, Vad skiljer Lions från övriga
organisationer, insamlingar, vad Lions gör nationellt och internationellt, etik och
syften, hur människor väljer hjälporganisation (varumärket), gör Lions mer kända.
Ungdom, Madeleine E:
• 14 ungdomar från vårt distrikt skall skickas ut i världen.
Hedersrådet:
Lämnade Torgny R, följande information:
• Översyn av distriktets traditioner, resultatet delas ut till vDG.
• HR arbetsordning fastställdes
• HR är missnöjda med den centrala utbildningen av vDG.
• Beslut: DR gav HR uppdrag att författa en skrivelse, som skall skickas uppåt i
organisationen, och påtala upplevda brister i utbildningen.
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Forskningsfonden,
Lämnade Paul J, följande information:
• Gör reklam för fonden i klubbarna
• Beslut om godkännande av föregående verksamhetsårs ekonomi och verksamheter
skall tas vid kommande distriktsmöte.
• Mer information finns på en bra hemsida
• Vid uppvaktningar kan pengar sättas in på fondens konto.
• Årets utdelning av stipendier sker som vanligt i Linköping. Tid meddelas senare. Alla
är varmt välkomna
Valnämnden,
Lämnade Paul J, följande information
• Presenterades från distriktet nominerade kandidater till befattningar på MD.
Beslut: DR beslöt att följa valnämndens förslag till kandidater och nominera dessa
och att uppdra åt Paul skicka in namnen till riksvalnämnden.
• Presenterades de hittills inkomna namnförslagen till posterna som DG, 1.vDG och
2.vDG i distriktet.

10 Ekonomi
Presenterade Hans F det utsända ekonomiska utfallet tom dagen. Läget är för tillfället gott.

11 Diabetsläger
•
•

•

Årets diabetesläger är inställt
DG söker DR mandat att kontakta ansvarig läkare, Hans Edenvall, för att förhöra sig
om lägrets fortsättning och få motiv varför lägrets ställts in i år. DG skall meddela vid
kontakterna att Lions är fortsatt positiva till att stötta lägerverksamheten.
Beslut: DG gavs mandat att handla enligt ovan.
Utredning skall genomföras om återföring av inbetalda bidrag till lägret eller avvakta
tills besked lämnas om lägrens fortsättning i samma eller annan form eller inte

12 Ev fördyrande av ungdomslägret
•

Årets ungdomsläger kan komma att fördyras på grund av ett distrikt (P) backat ur.
Detta gör att resterande distrikt måste solidariskt betala för de ungdomar som skulle
ha deltagit i det avhoppade distriktets lägerverksamhet.
Beslut: DR uppmanade DG att tillskriva GRO för att få MD alt distrikt P att betala
mellanskillnaden. Distrikt 101 SM skall således hållas skadeslös pga att ett distrikt
hoppat av.

13 Uppföljning av tidigare beslut
Ansökan om ”ungdomspengar” från nedanstående klubbar har vid föregående DR-möte
bordlagts och ansökningarna behandlades vid dagens möte.
• LC Braås, som sökt 30 000 kr till stöd för idrottsförenings renovering av klubblokaler.
Beslut: DR beslöt avslå ansökan, då ansökan inte ansågs ligga inom ramen för de i
protokollet från DM den 2012-09-15 i Karlskrona § 19 gällande stadgar.
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•

LC Nässjö, som sökt 30 000 kr till Lions Sommarteater
Beslut: DR beslöt avslå ansökan, då ansökan inte ansågs ligga inom ramen för de i
protokollet från DM den 2012-09-15 i Karlskrona § 19 gällande stadgar.

•

LC Lammhult, som sökt 30 000 kr till bidrag åt idrottsförening
Beslut: DR beslöt avslå ansökan, då ansökan inte ansågs ligga inom ramen för de i
protokollet från DM den 2012-09-15 i Karlskrona § 19 gällande stadgar.
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14 Inkomna skrivelser
•

Ansökan om ”ungdomspengar” från LC Borgholm som sökt pengar åt
innebandyförening
Beslut: DR beslöt avslå ansökan, då ansökan inte ansågs ligga inom ramen för de i
protokollet från DM den 2012-09-15 i Karlskrona § 19 gällande stadgar

14.1 Uppdrag
• Beslut: DR beslöt att uppdra åt Hans F och de han utser göra en noggrann översyn av
§ 19 från distriktsmötet i Karlskrona 2012-09-15, varvid följande skall beaktas:
o Skall innestående belopp frysas tills vidare.
o Hans F skall presentera två förslag till vad som skall göras med kvarvarande
medel samt en översyn av statuterna.
o Förslagen skall presenteras vid april månads distriktsmöte, dessförinnan skall
förslagen ha remitterats inom distriktsrådets medlemmar

15 Utgående skrivelser
Det fanns inga utgående skrivelser.

16 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor
Efter detta var förmiddagens program avslutat och mötet ajournerades för lunch.
DG överlämnade ordet till GMT, Sören F med flera:
• Tre kommittémöten har genomförts
• Medlemsfrågan har särskilt penetrerats och då särskilt ”hur vi rekryterar fler
medlemmar” och ”hur vi behåller de nuvarande medlemmarna”
• Distriktet är i dag – 17 medlemmar gentemot förra året vid denna tid.
• Alla inom Lionsfamiljen skall vara föredömen och skall motiveras till aktiva
medlemsrekryteringar
• Medlemsvård är ett långsiktigt arbete
• Medlemsfrågor skall präglas av positivism, det ska gå ….
• Vi alla måste gå från ord till handling.
• Varje enskild medlem måste själv ta vara på de olika möjligheter som finns att
förkovra sig inom lionsrörelsen
Efter dessa inledand ord genomfördes ett grupparbete, där deltagarna analyserade vad som är
bra i klubbarna och vad kan göras bättre. Underlaget som processades fram kommer GMT och
GLT använda vid kommande DR, DM, utbildningar och zonmöten.
Grupparbetet pågick under ca en timme exkl redovisning.
GLT och GMT sammanställer resultatet och presenterar vid kommande möte

17 Distriktrådets nästa möte
Nästa DR-möte kommer att ske fredagen den 12 april i Sölvesborg
Nästa Distriktsmöte kommer att ske dagen därpå, dvs lördagen den 13 april
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18 Mötets avslutning
I och med detta och att alla diskussioner avstannat, passade DG, Monica J, på och tacka alla för
en synnerligen trevlig lördag och ett mycket livligt möte med många fina beslut och uppdrag.
Monica gjorde sig därefter beredd att slå klubban i bordet, men före det tackade Sören F
Monica J som på ett klokt och föredömligt ? genomfört dagens möte. Han tackade även
mötesdeltagarna för de fina och kloka inläggen och det engagemang de visar för Lions
Efter Sörens tack slog Monica klubban i bordet och förklarade dagens möte avslutat och
uppmanade alla och envar att köra försiktigt hem till respektive ort

Monica Jönsson
Distriktguvernör

Bill A Fridström
Distriktsekreterare

Protokollet justeras

Willy Fredriksson
LC Borgholm

Olle Ahlström
LC Hultsfred

Eheu fugáces labúntur anni

är ett citat, tillskrivet romaren
Horatius och det betyder ”Ack, flyktiga rulla åren förbi”

Horatius var mannen som myntade begreppet Carpe Diem. Som son till en
relativt rik före detta slav växte Horatius upp i Venusia, en liten stad i Apulien.
Fadern tycks ha varit verksam som skatteindrivare. Andra hävdar att han
försörjde familjen som fiskhandlare. Fadern, som tidigt såg sonens begåvning,
spenderade ansenligt mycket pengar på Horatius utbildning, tog honom först
till Rom för hans primära utbildning och sedan till Aten för att låta honom
studera grekiska och filosofi.
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