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PROTOKOLL FRÅN Distriktrådsmöte
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktrådsmöte
2014-06-14, kl 09.00 ~ 14.30
Scandic i Växjö
Joakim Värn, Monica Jönsson, Dan Jönsson (ej DR),
Anders Eriksson, Kenneth Knutsson, Ulf Olofsson,
Torgny Rönnestad, Hans Folkesson, Anita Hult, Börje Johansson, Jan Falk,
Christer Johansson (ej DR), Willy Lindgren,
Charlotte Samuelsson, Johnny Berggren och Bill A. Fridström

1.

Öppnande

Hälsade DG, Joakim Värn, alla varmt välkomna till sista DR-mötet under verksamhetsåret 2013 - 2014 och med detta slog han klubban i bordet och förklarade mötet för öppnat.

2.

Val av två protokollsjusterare.

Till att jämte Joakim justera dagens mötesprotokoll valdes Anita Hult LC Vetlanda och
Ulf Olofsson LC Tingsryd.

3.

Godkännande av kallelsen.

Kallelsen som skickades ut per e-post godkändes.

4.

Ärenden till punkten 15, övriga frågor.

Se nedan under denna punkt

5.

Fastställande av ärendelista.

Ärendelistan, som bifogats kallelsen, godkändes med tilläggen vid punkt 15

6.

Godkännande av minnesanteckningar från DR 4.

Minnesanteckningarna från DR-mötet i Eksjö godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Lämnade Joakim information om:
• Riksmötet i Linköping
• Sin kommande MDGMT befattning.
• Extra DM med anledning av Forskningsfondens årsredovisning.
• Lions Lyfter, mer därom efter DR-mötet.
• Ny IT-grupp på multipelnivå och dess förstudie
• Lions Quest, som varit en komplex fråga under året.
• Percy Barneviks projekt ”hand-i-hand”. GR har beslutat att gå in i projektet på prov under
kommande år. Kanske en zonaktivitet
• Rekommendationer om centrala inbetalningar från klubbarna.
Efter dessa informationer lämnade Joakim över ordförandeklubban till DG elect, Anders Eriksson.
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8.

DG-elect

Anders tackade för förtroendet och övergick till nästa punkt på ärendelistan.

9.

Skrivelser

Från LC Borgholm har inkommit ansökan om att erhålla 10 000 ur ”ungdomsfonden”.
Ansökan avser bidrag till kursen ”Från tall till pall”
Beslut: Efter diskussion beslöt DR att avslå LC Borgholms ansökan om att utbetala sökt belopp,
eftersom DR anser att ansökan ligger utanför ”statuerna”. I denna ansökan är inte LC Borgholm
arrangör, utan är köpare av kurs. Det är respektive klubb som betalar anmälnings- och
kurskostnader för de elever varje enskild klubb skickar.
DR uppdrog åt Joakim att meddela LC Borgholm beslutet.
Från LC Ryd har inkommit ansökan om att erhålla 22 000 kr ur ”ungdomsfonden” för att kunna
stötta ett integrationsprojekt i Ryd avseende barn och ungdomar som söker asyl och
uppehållstillstånd i Sverige. Barnen prioriteras i detta projekt.
Beslut: DR beslöt bevilja LC Ryd stöd för projektet med 12 000 kr för genomförande av
aktivitetsdagar etc inom projektets ram, mot uppvisande av verifikationer i original.
Om ytterligare särskilda behov föreligger förväntar sig DR att ny ansökan skickas in.
DR uppdrog åt Joakim att meddela LC Ryd beslutet.
Från LC Västervik har inkommit ansökan om att erhålla 12 100 kr ur ”ungdomsfonden” för att
tillsammans med kvinnojouren och Västervikshjälpen kunna genomföra en resa till ”Astrid
Lindgrens värld” för ett fyrtiotal barn med speciella behov och föräldrar samt personal.
Beslut: DR beslöt att bifalla LC Västervik ansökan att erhålla sökta medel mot uppvisande av
verifikationer i original.
DR uppdrog åt Joakim att meddela LC Västervik beslutet.
LC Västervik har skickat ett tackbrev för uppvaktningen i samband med deras 60 års firande.

10.

Rapporter

Rapporter lämnades enligt nedan:
GLT, Anders E:
• vZO utbildning har genomförts i Kalmar.
• Har fått erbjudande om ”regional” ZO utbildning under augusti 2014. Distriktet påförs en
kursavgift om 10 000 kr exkl resor till och från kursort (=Växjö)
Diskussion om kursen kan bedömas vara till nytta för den kostnaden som distriktet får
betala. DR anser att vi ligger långt framme med en väl fungerande utbildning för våra
blivande ZO.
Beslut: DR beslöt att tacka nej till aviserad kurs och i stället satsa på RLLI kurser. DR
beslöt även att uppdra åt Anders att kontakta MDGLT och meddela DR beslut.
Hjälp o Lions Quest, Torgny Rönnestad
• Informerades om kommande Världens Barn, vars mål 2014 är diabetesklinik på Sri Lanka
och målet för 2015 är mödrahälsovård i Morogoro i Tanzania.
Insamlingsdagar är 27/9 och 4/10. TV-galan är 3/10. Rapport och även ett prognostiserat
insamlingsbelopp för hela 2014 till Torgny senast kl 16.00 den 4 okt. Betalning görs
direkt till konto 90 1950 – 6.
Ungdom, Anita Hult
• Nio (9) st unga från distriktet åker ut på läger.
• I övrigt går allt enligt plan.
PR/Info, Johnny Berggren
• Pressrealiser från MD har vidarebefordrats ut i organisationen.
IT, Ulf Olofsson
• Extra DM via nätet har fungerat ua.
• Beställningen av handböcker via nätet har även det fungerat ua.
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•
•
•
•
•

Tanken är att kunna inrapportera insamlingen för Världens Barn via hemsidan.
Den nya IT-gruppen håller på att ta fram en förstudie, vilken skall vara klar senast 15 aug.
Byte av inloggningsuppgifter, utskick om detta kommer i närtid.
Ulf vidarebefordrar gärna meddelanden som DR vill ha ut.
Förhoppningsvis kan anmälan till kommande DR och DM göras via nätet i den nära
framtiden.

Hedersrådet, Monica J
• Dagens möte var verksamhetåret 2013 - - 2014 sista.
• Joakim V valdes till ordförande för kommande år.
• Diskuterades medlemsläget och konsekvenser härav.
Zon 1, Kenneth Knutsson
• Presidieutbildning har genomförts i Tingsryd
Zon 2 Göran Alserin (frånvarande)
• vZO (Börje Johansson) önskar stöd med presidieutbildning till hösten. Blivande GLT
ställer upp.
Zon 3, Johnny Berggren
• Presidieutb har genomförts.
• Zonmöte i samband med bowlingturnering har genomförts.
• Bra aktiviteter i klubbarna.
• Bra åldersstruktur i klubbarna.
• Zonaktiviteter har genomförts. De är HLR-kunskap, stöd åt optikerstudenter vid
Linnéuniversitet.
• Hittills har zon 1 – 3 varit generösa och stöttat inför diabetesläger i höst i Karlskrona på
fritidslägret Skönstavik perioden 10 - 14 sept. Även Telenor arena kan komma att nyttjas.
Överläkaren vid Blekingen sjukhuset Magnus Ljungkrantz är ansvarig för lägret.
Zon 4, Charlotte Samuelsson
• Presidieutbildning har genomförts.
• Gemensam zonaktivitet BOND (stöd åt barn med cancersjukdom) har genomförts
Zon 5, Tomas Bjelm
DG rapporterade i ZO frånvaro att:
• Zonmöte har genomförts
• Zonen har haft flera informationskväller.
Zon 6, Jan Almqvist
Torgny R informerade i ZO frånvaro att:
• Senaste zonmötet hade lockat 24 intresserade medlemmar.
• Gemensam zonaktivitet BOND (stöd åt barn med cancersjukdom) har genomförts,
drivande har varit Emma Nyberg.
• Medlemsutvecklingen ligger på samma som tidigare.
Anders tackade för alla rapporter och information som lämnats.
DR-mötet ajournerades i 45 för lunch.

11.

•
•
•

JV

Ekonomi
Lämnade Hans kassarapport. Efter några kommentarer godkändes, med tacksamhet,
rapporten.
Reseräkningar eller andra krav skall vara hos Hans senast den 25 juni, för att kunna
utanordnas detta verksamhetsår.
Återigen vill Hans att det skall påminnas ute i klubbarna att märka inbetalningarna med
vilken klubb och till vilket ändamål pengarna skall gå.
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12.

Uppföljning av tidigare fattade beslut.

Intet

13.

Beslut om ”firmatecknare” för 2014-07-01 - - 2015-06-30.

Till att teckna utbetalningsbeslut för Distriktrådet perioden
2014-07-01 - - 2015-06-30 beslöt mötet att utse DG-elect, Anders Eriksson,
och DK, Hans Folkesson, var för sig.
Mötet utsåg även 1.vDG-elect, Jan Almqvist, behörig att attestera DG utgifter.

14.

Nästa distriktsrådsmöte och distriktsmöte (DM)

Anders redogjorde för sina tankar om nästa DR-möte.
Förslag har kommit upp om DR skall genomföras på färjan mellan Karlskrona o Gdynia eller på
hotell i omedelbar anslutning till det efterföljande DM.
Beslut: Efter diskussion beslöt DR att genomföra nästa verksamhetsårs första DR-möte fredagen
den 12 sept på hotell Amigo i Emmaboda
Höstens DM sker lördagen den 13 september uti Emmaboda.

15.

Övriga frågor

Återkoppling.
Joakim framförde sitt stora tack alla och en var för en härlig tid tillsammans i denna DRkonstellation. Stora och fina tackmedaljer utdelades till några som lämnar DR i nuvarande
befattningar, men återkommer i andra roller.
Joakim känner sig stolt över att vårt projekt ”Lions lyfter” har tagit sig ända upp på guvernörsnivå.
Projektet skall vidareutvecklas under kommande år, så att det blir ännu bättre.
Monica tackade på DR-medlemmars vägnar Joakim för ett trevligt möte i kväll och för ett mycket
lärorikt och trevligt Lionsår 2013 - - 2014.

16.

Avslutning

Hunna till denna punkt återlämnade Anders ordförandeklubban, som han haft på lån, till Joakim.
Joakim förklarade den formella delen av detta hans sista DR-möte för avslutat och konstaterar att
efter en kort rast fortsätter mötet med utvärdring och fortsättning av ”Lions Lyfter”
Efter diskussionerna om Lions Lyfter mm konstaterade Joakim att inga ytterligare frågor fanns, att
inga ytterligare diskussionspunkter fanns och därför slog han med van hand klubban i bordet och
förklarade verksamhetsåret för 2013 - - 2014 i distriktrådet ur distrikt 101-SM avslutat.

Joakim Värn
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Ulf Olofsson
LC Tingsryd
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Anita Hult
LC Vetlanda
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