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Protokoll från distriktsrådsmöte
Lions Clubs, distrikt 101-SM
Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsrådsmöte
2015-04-17
KRIF-hotellet, Ronneby
Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Torgny Rönnestad, Anita Hult, Johnny Berggren, Bill A Fridström, Jan Falk,
Börje Johansson, Sören Sjöholm, Christer Johansson, Marie Erlandsson, Göran
Johnsson, Anders Hult, Paul Josefsson samt Jan Almqvist.
1.

Öppnande

DG Anders Eriksson hälsade alla varmt välkomna till årets fjärde DR-möte och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av två protokollsjusterare.

Börje Johansson, LC Alvesta och Jan Falk, LC Emmaboda valdes att jämte DG justera
dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelsen.

Kallelsen som skickades ut per e-post 12/3 2015 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 14, övriga frågor.

Se nedan under denna punkt.

5.

Fastställande av ärendelista.

Med tilläggen under punkt 14, övriga frågor fastställdes ärendelistan.

6.

Godkännande av föregående DR-protokoll

Protokollet från DR3 31/1 2015 godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

DG informerade om projektet ”Lions Bästa Vänner” som handlar om att synliggöra Lions med
hjälp av underhållare och kända personer för att förstärka Lions varumärke, t ex i samband med
våra aktiviteter. Diskussioner fördes och mötet var överens om att detta är en bra aktivitet.
DG visade vidare ett bildspel om Hand in Hand från GR4-mötet i Jönköping. Samarbetet mellan
Lions och Hand in Hand kommer att tas upp på RM i Lund. Förslaget är att varje klubb betalar
900 kr/klubb till Hand in Hand. Diskussioner fördes.
Hans föreslog att skicka brev till AU om att nya projekt först skall tas upp i klubbarna, därefter
beslut om genomförande på ett riksmöte, innan verkställande. Johnny menade att det kanske är
tidens anda, att ta snabba beslut utanför ordinarie beslutsgång.
Jan Almqvist informerade om att man tittar på förändringar i beslutshanteringen i nuvarande
VDG-grupp.
Sedan verksamhetsårets början har det tillkommit 80 nya medlemmar i distriktets klubbar, men vi
har också tappat 58 medlemmar.
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DG tog upp lite kring RM i Lund. GR föreslår avslag på samtliga inlämnade motioner. Det
kommer att bli en intensiv annonskampanj om Lions i våra större dags- och kvällstidningar
med start i maj. Nedan förslag från GR som skall beslutas på RM i Lund;
-katastrofberedskapen 100 kr/medlem.
-Hand in Hand 900 kr/klubb.
-Tältprojektet ”Bring Quality To Life” 500 kr/klubb.
I MD:s budget för 2015/2016 föreslås medlemsavgiften till MD bli 300 kr för huvudman. Fyra
familjemedlemmar i samma klubb betalar 150 kr/medlem. Man har också förhandlat om STIMavgiften som blir 250 kr/klubb.
DG informerade om att vi nu fått de 50 st nya standaren och visade upp det för mötesdeltagarna.
Mötet ajournerades för att inmundiga lite förtäring.

8.

Rapport från ZO

Zon 6 Sören Sjöholm: Har nyligen haft zonmöte 3 i Hultsfred. Då deltog även DG Anders och
GLT Bill. Mycket pengar har kommit in till den gemensamma BOND-aktiviteten, 230 000 kr
i fonden f n. En bra zonaktivitet som fört klubbarna närmare varandra.
Zon 5 Göran Johnsson: Har haft 2 zonmöten, möte 3 i kommande vecka. Då tar man bl a upp
presidieutbildningen. Stort fokus på ungdomslägret 2016 på mötena.
Zon 4 Marie Erlandsson: Man har haft konsert med Mats Paulsson i Målilla för att samla in pengar
till DVD och TV till väntrummet på Kalmar sjukhus. Oskarshamnslägret aktuellt, MD fortsätter
dock inte att betala till detta, vilket innebär att det kan komma att kosta 8 500 kr istället 6 500 kr/
stipendiat. Hur hanteras medlen som finns reserverade på MD för Oskarshamnslägret??
Presidieutbildning äger rum 20/5 i Högsby.
Zon 3 Jan Falk: Har haft 3 zonmöten. Nästa blir i Skälby 1/6 med presidieutbildning. Vid mötena
har samtliga klubbar varit representerade. Vice ZO saknas fortfarande. Man tar upp Lionsinfo från
nationell och internationell nivå, vilket är uppskattat då många inte får denna info i klubbarna.
Optikerstudenter är en gemensam zonaktivitet. Man har delat ut stipendium till optikerstudent för
projekt i Ghana. Gemensam aktivitet för Världens Barn har diskuterats. Julfest och diabeteslägret
är andra aktiviteter man jobbar tillsammans med. Man stöttar också den palliativa enheten på sjukhuset i Kalmar. Bra aktiviteter i klubbarna, nya medlemmar på gång.
Zon 2 Börje Johansson: Positivt med nybildad LEO-klubb i Växjö, tacksam för Evys och Monicas
arbete kring detta. Nya medlemmar på gång. Bra påskaktiviteter i klubbarna.
VZO, Margareta Linnér väldigt positiv till sitt år. LC Uppvidinge har haft uppföljning på Lions
Lyfter med VDG Jan Almqvist. Nästa zonmöte 27/4, då kommer man bl a att besluta om när
man skall ha presidieutbildning.
Zon 1: Då ZO Göran inte var närvarande p g a sjukdom informerade DG om läget i zonen. Bra
fart i klubbarna. Man har tagit beslut om zonaktivitet. För detta verksamhetsår blir det läppgomspaltprojektet och för nästa verksamhetsår Sol/Vatten projektet. Samtliga Blekingeklubbar
stöder dessutom Lions Cup för särskolebarn från hela Blekinge som arrangeras i Ronneby varje
höst. VZO har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag p g a sjukdom.
LC Karlshamn arrangerar tillsammans med andra föreningar en VB-gala den 18/4 med Amy
Diamond som dragplåster. Presidieutbildning i Karlshamn 31/5.

9.

Rapport från kommittéer

LCIF Torgny Rönnestad: Informerade om Jan-Åke Söderlunds föredragning på GR4 i Jönköping
som bl a handlar om mässlingskampanjen och flyktingsituationen i Syrien. Torgny informerade
vidare om klubbarnas donationer till LCIF. I distriktet har vi f n 26 400 dollar att utnyttja till
utdelningar av Melwin Jones. Jan-Åke fortsätter som LCIF-ansvarig i MD 3 år framåt.
GLT Bill A Fridström: Under våren fokus på presidieutbildningarna i samtliga zoner. Utbildning
för samtliga VZO i distriktet i Kalmar 9/5.
Till hösten blir det gemensam ZO-utbildning på MD-nivå i Södertälje 29-30/8 samt GLT/GMT-
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seminarie, också i Södertälje 24-25/10. Vidare RLLI-utbildning i oktober där Bill hoppas att det
blir 4-5 deltagare från distriktet. Saknas fortfarande VZO i zon 3 och nu även i zon 1 (se ovan).
GMT Joakim Värn: Ej närvarande. Ingen info.
LEO Monica Jönsson: LEO-klubben i Växjö har haft sitt första möte. Emanuel Nuss, som varit
LEO i Tyskland valdes som president. Viktor Odegarden, tidigare LEO Sölvesborg, valdes till vice
president. Man är f n 18 medlemmar och charterfesten äger rum 27/4 i Växjö. Bland de äldre i
klubben finns intresse att bli Lions. Emanuel deltar på DM 18/4 och kommer då att informera om
LEO. Bill indikerar att det finns intresse hos BTH att starta LEO-verksamhet. Kalmar har också
visat intresse.
LQ-DNO Tomas Bjelm: Ej närvarande. Ingen info.
PR-Info Johnny Berggren: Det blir en intensiv PR-kampanj för Lions genom annonser i våra större
dags- och kvällstidningar med start i maj. Maud på HK har jobbat med detta och vi får mycket
annonsutrymme till väldigt fördelaktigt pris. Johnny påpekar att det är viktigt att klubbarna tar
hand om intresserade som hör av sig med anledning av annonserna. Det startar även en ”20
sekunders” kampanj där man får info om Lions. Allt handlar om att öka kunskapen och synliggöra
Lions.
YEC Anita Hult: Samtliga14 ungdomar som ansökt till ungdomsläger i sommar har fått accept
från resp läger. Det kommer att bli en gemensam information för samtliga ungdomar med föräldrar
den 24/5 i Vetlanda. Klubbarna ansvarar som vanligt för den info som behövs för sina resp
stipendiater.
Zon 5 jobbar intensivt med planeringen av det internationella ungdomslägret 2016. Lägerplats är
nu fastställd till Paradis Fiskecamp utanför Växjö. Varje klubb i zonen har sitt ansvarsområde för
lägret och skall dessutom ordna fem värdfamiljer. Det kommer att bli naturprägel på lägret.
IT/Medlem Ulf Olofsson: Ej närvarande. DG informerade om att det endast är president och
sekreterare i klubbarna som har access till nya registret.
DVN Paul Josefsson: Nomineringarna till DG, 1:e VDG samt 2:e VDG har gått ut till samtliga
och valen sker på DM 18/4. Man kommer också föreslå nya revisorer för 2015/2016, Torbjörn
Elardt och Kenneth Johansson, båda LC Nässjö samt ersättare, Per-Inge Kindstrand och Lars-Åke
Andersson, båda LC Eksjö. Anders Eriksson har avsagt sig kandidaturen till VGRO 2015/2016.
LFF Paul Josefsson: Vi skall välja ny styrelseledamot i Lions Forskningsfond då Paul Josefssons
mandat går ut. Paul meddelade att han gärna ställer upp för omval. Monica Jönsson sitter kvar i
styrelsen ytterligare ett år. Som suppleant i styrelsen föreslås Anders Eriksson. Valen sker på DM
18/4. Räknefelet som Jan Falk påpekade vid redovisningen på förra DR-mötet är nu rättat.
Paul har nu en komplett lista med kontaktpersoner avseende LFF i klubbarna.
Hedersrådet Joakim Värn: Ej närvarande. Paul informerade om att HR nu reviderat
arbetsordningen, traditioner i distriktet samt ekonomiska ersättningar. Bill föreslog att ta en
remissrunda med synpunkter och att vi fattar beslut om nya arbetsordningen på kommande DRmöte.
Beslut: Reviderad arbetsordning fastställes på nästa DR-möte 13/6 2015. Remissvar inlämnas
senast 13/5 2015.

10.

Ekonomi

DK Hans redovisade aktuell status kring vår ekonomi samt resultatrapport. Han konstaterar att
resekostnaderna detta verksamhetsår är lägre än i fjol. Det aktuella ränteläget i landet gör att vi f n
endast har 0,6 % ränta på vår räntefond. 200 000 kr finns avsatta för ungdomsläger och till
värdfamiljer 64 000 kr.
Klubbarnas inbetalningar till distriktet fungerar bra. Enligt besked från USA kan klubbar som
slarvar med betalningar mer än 90 dagar avföras.
Det skall anställas ersättare för Jan Demuth på HK i Stockholm.
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11.

Uppföljning av tidigare beslut.

Gicks igenom. På DM 18/4 tar Jan Falk upp frågan om det finns intresse hos klubbarna om en
gemensam sammanställning av klubbarnas hjälpverksamhet.

12.

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

13.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

14.

Övriga frågor
a.

15.

VB Torgny Rönnestad: Informerade om årets VB-upplägg. Den stora TV-galan blir 2/10.
Som i fjol blir det utmaningar med kända artister. Det blir aktuellt med att sälja
chokladpaket som förra året. I år blir Lions tilldelning 3 % av insamlade medel.

Distriktsrådets nästa möte

Nästa DR-möte blir lördagen 13/6 på Scandic Hotel i Växjö.

16.

Avslutning

DG Anders tackade ledamöterna och avslutade därefter mötet.

Anders Eriksson
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras
Börje Johansson
LC Alvesta

Jan Falk
LC Emmaboda
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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