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Protokoll från distriktsråds/styrelsemöte
Lions Clubs, distrikt 101-SM

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2017-04-21
LC Vetlandas klubblokal, Vetlanda
Anders Hult, Jan Falk, Christer Johansson, Marie Erlandsson,
Britt-Marie Sellbrink, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson, Johnny
Berggren, Charlotte Samuelson, Bill A Fridström, Tomas Bjelm, Ann-Christin
Olsson, Ylva Sjöholm, Göran Wising, Paul Josefson, Kjell Turesson,
Alexandra Castelo Branco samt Jan Almqvist.
Gäst på kvällens möte var GRO Mattias Öberg.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Anders Hult hälsade alla varmt välkomna till årets fjärde möte och speciellt välkommen till
GRO Mattias, som precis kommit hem från flyktinglägret Adana i Turkiet. Därefter förklarade han
mötet för öppnat.

2.

Val av två protokolljusterare

Ann-Christin Olsson, LC Sölvesborg (ZO zon 1) samt Johnny Berggren, LC Kalmar/Unionen
(ZO zon 3) valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 21/3 2017 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 19, övriga frågor

Christer Johansson 19a ”Kulturstipendium 2018”, Göran Wising 19b ”Distriktsindelning”,
Ann-Christin Olsson 19c ”Melwin Jones Fellowship”.

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 19 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Det blir fortsatt 1-åriga mandat för distriktsguvernörer. I praktiken binder man upp sig på 4 år,
först ett år som 2VDG, därefter ett år som 1VDG, sedan 1 år som DG och därefter ett år som
IPDG.
Det kan dröja innan den nya posten som GST (Global Service Team) kommer att implementeras.
GRO informerade lite kring denna nya post, som kommer att presenteras närmare i Chicago på
årets convention. Diskussioner fördes kring att införa ännu en post i distriktsråden, när det redan är
svårt att rekrytera t ex GLT och GMT. Jan A menade att det är viktigt att man på MD-nivå
försöker påverka och styra USA, när den här typen av förslag kommer från centralt håll.
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8.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1, Ann-Christin Olsson: Haft tre zonmöten med deltagande från samtliga klubbar.
Presidieutbildning ägde rum 3 april i Karlshamn. Tre klubbar (av nio) saknades där. Har besökt
samtliga klubbar i zonen. Till gemensam zonaktivitet har man beslutat att stödja LäppGomspaltoperationer, kostar 2 500 kr/operation. Det finns även intresse att stödja utbildning av
narkotikahundar. Den föreslagna distriktsindelningen har engagerat klubbarna.
Zon 2, Margareta Linnér: Ingen rapport, ej närvarande.
Zon 3, Johnny Berggren: Haft två välbesökta möten och nästa äger rum på måndag 24/4. Då blir
det även presidieutbildning. Man har tackat nej till diabetesläger i Blekinge, men finns möjlighet
att man ändrar sig om man får ner priset till 2 500 kr/klubb och om zon 1 och 2 också ställer upp
på denna summa. Bra gemensamma zonaktiviteter.
Zon 4, Marie Erlandsson: Har haft två möten, det tredje äger rum 3/5 och då blir det även
presidieutbildning. Man planerar även för ett fjärde möte. Man jobbar mycket med medlemsfrågor
i zonen och gemensam zonaktivitet är Oskarshamnslägret.
Zon 5, Åke Grönkvist: Ingen rapport, ej närvarande.
Zon 6, Kjell Turesson: Bra och konstruktivt möte senast. Man diskuterar bl a distriktets
gemensamma betalningar. Många klubbar i zonen skänker ca 70% lokalt, vilket är väldigt mycket.
GRO Mattias påpekade att det är viktigt att stödja Lions egna projekt också. Många klubbar har
uppdelat sin hjälpverksamhet på tre lika delar, lokalt, nationellt samt internationellt. Man har också
diskuterat vikten av att man får feedback på det man stödjer. Presidieutbildning äger rum 15/5.
Man saknar f n VZO.
DG tackade de närvarande ZO för rapporterna .

9.

Rapport från kommittéer

LCIF/IR Alexandra Castelo-Branco: Påminner om katastroferna i Somalia och Kenya, skicka
pengar till LCIF.
GLT Bill A Fridström: Informerade kring pågående och kommande presidieutbildningar, liksom
VZO-utbildningen. Till hösten är det åter dags för kurs i ledarskap, RLLI-kurs som kostar
2 000 kr/person. Det är en mycket bra utbildning menar de som haft förmånen att gå tidigare
kurser. Lämpar sig väl till blivande ZO liksom blivande DG. Jan A efterlyste en strategi kring
dessa utbildningar, vad vill 101SM ha ut av kurserna. Diskussioner fördes.
Beslut: Vi skickar totalt 4 personer på höstens RLLI-utbildning. ZO, VZO samt VDG kan söka.
Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 22/5 2017. Bill skickar ut info om detta.
GMT Charlotte Samuelson: Marie Erlandsson, nu ZO i zon 4 ersätter Charlotte som GMT i
distriktet fr o m 1/7 2017, när Charlottes mandat går ut siste juni 2017. Har skickat ut till ZO att
undersöka vad klubbarna vill med sin verksamhet nu och i framtiden. Trivsel i klubbarna och
behålla medlemmar är lika viktigt som att skaffa nya. Charlotte informerade också om att det finns
många ej aktiva medlemmar i klubbarna.
LEO Monica Jönsson: Informerade lite kring läget i Växjöklubben där ungdomarna hjälper
fadderklubben mycket i deras olika aktiviteter. På morgondagens DM deltar 6 ungdomar från
Växjöklubben. Monicas mandat som Leo-ansvarig upphör 30/6 2017.
LQ Tomas Bjelm: Händer inte mycket i vårt distrikt kring Lions Quest. Tomas återkommer med
mer info i höst. GRO påpekade att alla som jobbar i flyktinglägret Adana i Turkiet, har gått LQ
kurs.
PR-Info Johnny Berggren: Tog upp att vi matas med massvis av info till enskilda medlemmar och
klubbar. Hur ska man hantera all denna information? Johnny tror att det är många som inte läser
något av det som skickas ut. Han menar att det är viktigt med någon form av strategi kring den
information som går ut. Lika viktigt är att det finns en strategi i DG:s nyhetsbrev, menar Jan A.
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Vad vill t ex DR/styrelsen ha ut av nyhetsbrevet? GRO påpekade att feedback avseende aktiviteter
och vad skänkta medel används till är viktigt. Diskussioner fördes.
YEC Monica Jönsson: Endast 5 ungdomar från distriktet åker på internationella ungdomsläger i
sommar. Det är totalt fyra klubbar som skickar ut ungdomar. Monicas mandat som YEC upphör
30/6 2017.
IT/Medlemsregister Jan Falk: Informerade och visade lite kring distriktets nya hemsida, som är
under uppbyggnad. Den gamla hemsidan bygger på en gammal databas, som det inte är lämpligt
att bygga vidare på. Jan vill veta om vi ska stänga den gamla hemsidan och gå över till den nya.
De klubbar som har sin mejladress uppkopplad via gamla hemsidan måste i så fall ändras.
Beslut: Till nästa DR/styrelsemöte i juni uppmanas alla att gå in på nya hemsidan och
återkomma med synpunkter till Jan. På detta möte bestämmer vi också om stängning eller ej av
gamla hemsidan.
När det gäller MyLCI konstaterar Jan F att 8 klubbar i distriktet inte rapporterat sina tjänstemän
för 2017/2018. Viktigt att detta görs snarast, så att det blir rätt information i nästa års handbok. Till
dags dato har 12 klubbar inte skickat in månadsrapporten för april. Jan uppmanar respektive ZO att
ta upp detta med klubbarna. Han föreslår att den månatliga medlemsrapporten skickas direkt efter
varje klubbs månadsmöte, då blir det enkelt för den registeransvarige att skapa en rutin och
komma ihåg detta. Som det är nu får Jan F varje månad skicka påminnelse till i stort sett samma ca
10 klubbar för att påminna om rapporteringen.
Sker någon ändring efter att rapporten skickats in kan man skicka ny rapport igen, man behöver
sålunda inte vänta till efter kommande månadsmöte.
Det är också viktigt att ZO får ut information till klubbarna om nya hemsidan och konsekvenserna
med en stängning av den gamla, d v s de som har sin mejladress kopplad till den gamla hemsidan.
ZO kan få information av Jan om vilka klubbar som berörs i respektive zon.
Beslut: Samtliga ZO tar upp ovanstående punkter på kommande zonmöten.
DVN Paul Josefson: Informerade kort om DG-valen. I övrigt tas samtliga val upp på distriktsmötet
22/4 2017.
Hedersrådet Jan Almqvist: Inget att rapportera idag.

10.

Ekonomi

DK Hans redovisade aktuell resultat- och balansrapport. Vi ligger ungefär 1 000 kr mindre i
kostnader jämfört med samma tid ifjol. Resultatet just nu är 51 410 kr.
Saldot på de olika kontona i distriktet presenterades. Enligt banken är det bäst att ligga kvar i den
räntefond vi har, det kan bli en bra hävstångseffekt när räntorna börjar stiga.
Hans konstaterar att ekonomin i distriktet är bra och det finns ingen anledning att höja
medlemsavgiften till distriktet för närvarande.

11.

Uppföljning av tidigare beslut

Inget att rapportera.

12.

Lions 100-årsjubileum

Jan A informerade om att sju klubbar hittills har sökt medel ur jubileumsfonden, varav två klubbar
i vårt distrikt. Saknas fortfarande många inbetalningar av de 5 000 + 5 000 kr samtliga klubbar i
Sverige ska betala till fonden, enligt riksmötesbeslut. Just nu finns det 1 400 000 kr i fonden.
När jubileumskommittén senare avgår, blir det styrelsen på MD-nivå som beslutar om
utbetalningar ur fonden.
Ansökningsblanketter för att söka medel ur fonden, samt hur fylla i blanketten, finns på MD:s
hemsida. Samtliga klubbar i Sverige kan söka medel ur fonden, även de som inte bidragit med
medel till fonden. Man kan söka flera gånger, bara projekten är relevanta.
Kungen kommer att dela ut en fana till Lions Sverige på nationaldagen 6 juni.
Beslut: Samtliga ZO tar upp ovanstående på kommande zonmöten samt poängterar vikten av att
betala in de 5 000 + 5 000 kr till fonden, för de som ännu inte gjort detta.
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13.

Riksmöte 2018

Bill informerade kring arbetet med att arrangera riksmötet 2018 i Ronneby. Arbetet i
kommittéerna med planering mm pågår för fullt. På riksmötet i maj 2017 kommer man att delta för
att marknadsföra riksmötet 2018. Man har också bestämt att varje klubb i zon 1 som arbetar med
arrangemanget av riksmötet 2018 kan skicka en faktura till DK Hans på 3 000 kr för att täcka
kostnader som uppstår i detta arbete. På riksmötet 2018 kommer Anders Hult att ansvara för att ta
hand om Hedersrådet och blivande DG Christer Johansson ansvarar för utdelande av det
kulturstipendium som traditionsenligt delas ut till någon kulturpersonlighet i det arrangerande
distriktet. I samband med detta diskuterades hur vi ska finansiera stipendiet, som brukligt ligger på
mellan 20-25 000 kr. Ev kan det finnas 3 000 kr kvar till detta från RM 2010 i Kalmar.
Beslut: På distriktsmötet 22/4 2017 föreslår vi mötet att godkänna att klubbarna i 101SM
betalar 20 kr/medlem för att finansiera kulturstipendiet som ska delas ut på RM i Ronneby
2018.

14.

Världens Barn

Det finns inget avtal klart för Lions deltagande i VB 2017. Förhandlingar pågår, men det ser
tveksamt ut för vårt deltagande, enligt GRO som rapporterade om läget kring förhandlingarna och
övrig info kring Världens Barn.

15.

De Glömda Barnen

Punkten hänvisades till distriktsmötet 22/4 2017.

16.

Lions Forskningsfond

Tas upp på distriktsmötet 22/4 2017. Paul kommer som vanligt att ha med lite rekvisita man kan ta
del av, t ex kort man kan använda vid uppvaktningar, begravningar mm. LFF-forskaren Jenny
Drott, som ska föreläsa på distriktsmötet 22/4 2017, har tyvärr blivit sjuk, så vi vet inte om hon
kan delta som planerat.

17.

Inkomna skrivelser

Vi har fått skrivelser från flera klubbar i distriktet angående den föreslagna distriktsindelningen
liksom den föreslagna höjningen av den centrala medlemsavgiften. Dessa kommer att presenteras
på distriktsmötet 22/4 2017.

18.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

19.

Övriga frågor

a: Christer om kulturstipendiet på RM 2018. Utgår då punkten behandlats under punkt 13.
b: Göran om den föreslagna nya distriktsindelningen. LC Karlshamn protesterar mot att ett beslut
om ny distriktsindelning ska tas på riksmötet 2017. Man efterlyser vidare en
konsekvensbeskrivning av en ny indelning. Även LC Bräkne-Hoby har skickat en skrivelse om
detta. Diskussioner fördes. GRO informerade om att han kommer att prata om skälen till
åtgärderna på distriktsmötet 22/4 2017, men passade även på att informera lite på detta möte. Då
många rykten kring den föreslagna nya indelningen florerar, blir det bra med ett klargörande på
morgondagens distriktsmöte.
c: Ann-Christin om innestående medel till Melwin Jones Fellowship. Hon menar att vissa
inbetalningar som görs till olika internationella ändamål, t ex vid olika katastrofer, inte syns på
MJF-kontot. Diskussioner fördes.
Beslut: För att skänkta medel som inte går direkt via LCIF ska registreras på MJF-kontot,
måste man fylla i att skänkta medel ska generera medel till MJF-kontot.

20.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

Nästa distriktsråds/styrelsemöte äger rum på Hantverkarnas Hus i Växjö 10/6 2017. Kallelse
kommer.
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21.

Mötets avslutning

Innan mötet avslutades tog IPDG Jan Almqvist till orda och tackade DG Anders för ett väl
genomfört möte.
Därefter tackade DG Anders ledamöterna och GRO för ett bra möte. Han avslutade mötet och bjöd
alla till bords för att inmundiga mat och allmänt samkväm resten av kvällen.
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Anders Hult
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Ann-Christin Olsson
LC Sölvesborg
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