Protokoll
Distriktsrådsmöte
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Scandic Hotel, Växjö
Tid: 2016-06-11, kl 10.00 ~ 15.15
Närvarande: Följande medlemmar ur DR var närvarande:
Jan Almqvist (DG), Andes Eriksson, Anders Hult, Johnny Berggren
Alexandra Castelo Branco, Anita Hult, Hans Folkesson,
Christer Johansson, Ann Christin Olsson, Jan Falk, Åke Grönkvist
Charlotte Samuelsson och Bill A. Fridström
Utöver DR var HR och vZO inbjudna till dagens möte:
1. Distriktsrådets sammanträde öppnande
Hälsade DG, Jan A, hälsade alla varmt allesammans välkomna till
verksamhetsårets sista möte med distriktsrådet inom 101 – SM och förklarade
mötet öppnat.
Före förhandlingarna avhölls en tyst minut till minne av vår mångårige
Lionsvän, Ulf Olofsson, LC Tingsryd, som så sorgligt lämnat kamratkretsen.
2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Till att vikariera som sekreterare vid detta möte valdes GLT, Bill A. Fridström
Till att jämte DG justera dagens protokoll valdes:
 Charlotte Samuelsson, GMT tillika ZO 5 och Åke Grönkvist, vZO 5.
3. Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen till mötet var utskickad i föreskriven tid och kunde med godkännande
läggas till handlingarna.
4. Ärenden till punkt 19: Övriga frågor
Inga frågor anmäldes till punkt 19:
5. Fastställande av ärendelista
Hans F ansåg att ärendelistan i dess förelagda form inte kunde fastställas.
Han föreslog att from punkt 8 skall DG elect råda och att ärendelistan därefter
följs ”ad hoc”
Beslut: Med ovanstående kommentarer och förslag kunde dagens ärendelista
godkännas.
6. Föregående protokoll
Inga kommentarer, frågor eller dylikt har inkommit rörande förra DR-mötes
protokoll, varvid det lades till handlingarna.
7. DG info
Lämnade DG information om:
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Fått positiva signaler om det nyss avslutade RM och konstaterade att
det var glädjande att se att 101 – SM var väl representerat vid mötet.

8. DG Elect
Från och med detta stycke överlämnade DG, Jan A, ordförandeklubban till
allas vår DG elect, Anders Hult.
Anders H tackade för förtroende och skall göra sitt för att lotsa oss igenom
dagens möte med DR.
9. Verksamhet och vision.
Presenterade Anders H guvernörsrådets (GR) visioner och mål inför
2016 – 2017.
I korthet detta:
 GMT – team bildas.
 Klubbarna bör uppmanas att analysera om inte aktiviteterna kanske bör
moderniseras.
 GLT – uppmuntran till klubbmedlemmarna att ta på sig uppdrag ”högre
upp” i organisationen.
 Hjälpverksamheten och andra stora och små projekt
 Använd 100-årsjubileet till PR/Info
Efter detta presenterade Anders H sina handlingsplaner och målsättningar.
10. Rapport från kommittéer
GLT, Bill F:
 Visades ett bildspel från året som gått. Verksamhetsrapporten har
tidigare skickats ut till DR medlemmar.
 Särskilt trycktes på svårigheterna att få medlemmar som vill ta på sig
ledarroller uppåt i organisationen.
 För att få ”Svensson” att förstå vad distriktsrådet är för något, bör
kanske ett namnskifte till distriktsstyrelse förslås.
Beslut: Anders H fick DR uppdrag att föra upp frågan till GR för
eventuellt beslut.
Bra och kul länk: http://www.youtube.com/watch?v=0YGsi8EeC3M
GMT, Charlotte S:
 Har tankar på att genomföra någon form av analys hur klubbarnas inre
arbete fungerar. Klubbarnas MO bör inkorporeras i detta arbete.
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Någon i respektive klubbar bör vara ansvarig i respektive klubb för
projektet ”Kvinnor i Lions”
Genomfördes en diskussion om rena kvinno- och mansklubbar.
Vidare diskuterades ev problem med medlemmar från annat födelseland
än Sverige

IPDG, Anders Eriksson:
 Info om 100 års jubileum:
o Uppmanas att sprida till klubbarna att rapportera in i MyLCI
100 års- och även andra aktiviteter
o Insamlingen (5 000 kr/klubb) till jubileumsfonden fortsätter
även under nästa verksamhetsår.
o Presenterade Lionsväskan, á 20 kr, inkl moms, men exkl frakt.
Väskan kan beställas på hemsidan.
 Blekingeklubbarna har av årets RM fått godkännande att arrangera RM
2018, vilket kommer att avhållas i Ronneby.
 Eftersom Anders E lämnar mötet vid lunch (hans klubb LC Ronneby
firar 60 år i afton) ville han som avgående IPDG varmt avtacka Jan A
stort och hjärtligt. Han uppvaktade Jan A med present från DR.
Presenten var ett glaslejon och en lejonunge även den i glas.
Efter denna hyllning till Jan A ajournerades mötet för lunch.

Mötet återupptogs när vi var mätta och lagom dästa och Anders H presenterade
DR agendan för nästkommande verksamhetsår, enligt nedan.
 DR 1 2016-09-09 Tranås
(Hotell Åberg)
 DM 1 2016-09-10 Tranås
 DR 2 2016-11-26 Växjö
 DR 3 2017-01-28 Lenhovda
 DR 4 2017-04-21 Vetlanda
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DM 2 2017-04-22 Vetlanda
DR 5 2017-06-13 Växjö

11 Ekonomi
11.1 Redovisning
 Redovisade vår eminente kassör, Hans F, distriktets kassaställning et cetera.
 Året visar på ett litet överskott, trots minusräntor mm
11.2 Firmatecknare för 2016-07-01 t o m 2017-06-30
 Beslut: Mötet beslöt att DG elect, Anders Hult, LC Vetlanda, samt
DK, Hans Folkesson, LC Vetlanda var för sig tecknar Lions distrikt 101SM
i MD101 under verksamhetsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.
 Beslut: Protokollspunkt 11.2 är härmed också omedelbart justerad.
12. Återtagande av ordförandeklubban
DG, Jan A, fick tillbaka ordförandeklubban och tackade Anita Hult så väldigt
mycket för hennes fina arbete som YEC och förlänade henne en medalj som
erkänsla för arbetet.
Jan A. summerade härefter sitt år som DG
Då inga ytterligare frågor fanns gavs tid för Jan A. att tacka alla och envar
(ingen nämnd och ingen glömd) för gåvan och kunde efter visst vemod slå DGklubban i bordet för sista gången och passade även på att lämna över alla
utensilier till pågående DG.

Jan Almqvist
DG

Bill A. Fridström
vik DS

Protokollet justeras

Charlotte Samuelsson
GMT/ZO 5
Nulla dies sine linea dvs: Ingen dag utan ett streck (sagt av romaren Cicero)
NB. Protokollet är justerat via elektroniken.

Åke Grönkvist
vZO 5

