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

Distriktsrådsmöte
2015-06-13
Scandic Hotel, Växjö
Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Torgny Rönnestad, Anita Hult, Johnny Berggren, Jan Falk, Börje Johansson,
Sören Sjöholm, Christer Johansson, Charlotte Samuelson, Alexandra Castelo
Branco, Ulf Olofsson, Göran Wising, Tomas Bjelm, Joakim Värn, AnnChristin Olsson, Göran Johnsson, Anders Hult, Paul Josefsson samt Jan
Almqvist.
1.

Öppnande

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

2.

Val av två protokollsjusterare.

Göran Johnsson, LC Nässjö och Sören Sjöholm, LC Vimmerby valdes att jämte DG och
DG Elect justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelsen.

Kallelsen som skickades ut per e-post 20/5 2015 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 16, övriga frågor.

Se nedan under denna punkt.

5.

Fastställande av ärendelista.

Med tilläggen under punkt 16, övriga frågor fastställdes ärendelistan.

6.

Godkännande av föregående DR-protokoll

Protokollet från DR4 17/4 2015 godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

DG informerade lite kring RM i Lund och det GR-möte som hölls där. Protokollet från RM
har inte kommit ut, orsak oklar. Annika Nordell valdes som väntat till GRO för 2015/2016.
Senaste AU-mötet avhölls tidigare i denna vecka. Medlemsregistret ställer till med problem för
många, medan andra tycker det fungerar bra. Diskussioner fördes kring det nya registret.
Anders avslutade sitt anförande med att berätta att det varit ett spännande och inspirerande år som
DG och lämnade därefter över klubba och resterande möte till DG Elect Jan Almqvist.

8.

DG-Elect

Jan tycker också att hans VDG-år varit spännande och ser fram emot, som han kallar det, ”vårt år”.
Det är alla vi tillsammans som skall göra det. Han har sin verksamhetsplan klar, men presenterar
den först på DM i Vimmerby 12/9. Den följer ganska likt den plan som ligger på MD-nivå. Han
poängterar att det är vad vi gör som betyder något, inte vad som står i planen.
Närmast väntar conventet på Hawaii. Han avslutade sin presentation med att tacka för förtroendet.
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9.

Rapport från zoner och kommittéer

Zon 1 Göran Wising: Bra aktiviteter i zonens klubbar under året. Idogt arbete har lett till att
goda intäkter gjort att klubbarna kunnat bidra stort både lokalt samt till hjälpbehövande
utomlands. God tillväxt av medlemmar i klubbarna och flera nya på gång. Tre zonmöten har
hållits och det fjärde mötet var presidieutbildning. Har varit ett spännande och intressant år.
Zon 2 Börje Johansson: Har varit ett spännande år. Fyra möten har hållits varav ett var
presidieutbildningen. Klubbarna har lojalt ställt upp på mötena, förutom en klubb som inte
deltagit alls. Upplever att det inte händer mycket nytt i klubbarna för tillfället, utan verksamheten
är mer förvaltande. En föryngring behövs. Väldigt positivt med nybildad LEO-klubb i Växjö,
Zon 3 Jan Falk: Har haft 4 zonmöten varav ett möte med presidieutbildning. Tyvärr har man inte
fått fram någon vZO. Jan valdes därför på sista mötet till ZO för nästa verksamhetsår också.
Bra aktiviteter i klubbarna liksom de gemensamma i zonen. Man samarbetar bl a kring Världens
Barn och man stöttar i år en optikerstudents arbete i Ghana, Afrika.
Medlemsutvecklingen i zonen är just nu +11.
Zon 4 Marie Erlandsson: Ej närvarande, sålunda ingen rapport.
Zon 5 Göran Johnsson: Har haft 3 zonmöten. Haft Lions Lyfter i Aneby. Bra aktiviteter i
klubbarna. Samtliga klubbar har varit representerade på mötena. Stort fokus på ungdomslägret
nästa sommar. vZO för 2015/2016 klar.
Zon 6 Sören Sjöholm: Har haft 3 zonmöten med 25-30 deltagare varje gång, samtliga klubbar
har varit representerade. Bra gemensam aktivitet är BOND-aktiviteten.
Tycker att ett år är för kort tid att vara ZO. Har också vZO för 2015/2016 klar.
DG Elect kommenterade ett-årsmandatet. När man börjar sitt år är allt nytt och därför behövs all
hjälp man kan få. Jan A kommer därför att införa ”zonteam” bestående av ZO, pZO samt vZO
under kommande år som arbetar tätt tillsammans.
LCI/IR/VB Torgny Rönnestad: Informerade kort om årets VB-insamling. TV-gala 3/10. Vi har
mindre utdelning av insamlade medel i år. Lions del går till mödravård i Morogoro. Rapport vad
varje klubb tänker skänka lämnas till Torgny senast 10/10, även prognostiserat.
Mer pengar behövs till Nepal, sista dagarna har det kommit in 50 000 kr vardera från Sölvesborg
och Bräkne-Hoby och till dags dato har vi samlat in 245 000 kr i 101SM.
Till svältkatastrofen i Syd Sudan har Lions Sverige skickat 15 000 US$ via LCIF som ställt upp
med lika mycket.
Till Ebolaepidemin i västra Afrika har Lions Sverige gått in med 30 000 US$ genom LCIF.
Målet för mässlingsinitiativet är att LCIF skall ha samlat in 30 miljoner US$ till 100-årsjubiléet
2017.
Från 1/7 2014 till 1 mars 2015 har MD donerat 2 280 000 SEK till LCIF.
GLT Bill A Fridström: Bill kunde inte närvara på dagens möte, men Dan presenterade den rapport
som Bill lämnat avseende verksamhetsårets GLT-arbete. Ett spännande år med besök på zonmöten
och ute i klubbarna. Presidieutbildning har hållits i samtliga zoner, tyvärr med lite få deltagare.
Framför allt har det saknats många pågående presidenter vid utbildningstillfällena.
Kursen för vZO i Kalmar blev mycket lyckad.
Det blir gemensam utbildning för samtliga ZO i MD101 i Södertälje i augusti. Tyvärr kommer inte
distriktens GLT att medverka på detta möte, av kostnadsskäl.
RLLI-utbildningen är mycket bra och Bill föreslår att distriktet skickar 4-5 deltagare vid
kommande utbildningstillfällen (ledarskapsutbildning). Vilka som bör skickas framgår i rapporten.
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Jan A menar att vi måste satsa på och arbeta med zonerna. Ett led i detta är den gemensamma
ZO-utbildningen i augusti. Han poängterar också att GLT/GMT arbetet är bra framme även på
MD-nivå.
GMT Joakim Värn: Den nya arbetsordning kring mötena under Monicas DG-år mynnade så
småningom ut i det som blivit Lions Lyfter och som många klubbar anammat. Klubbarna är i
första hand ansvariga för vidareutvecklingen kring Lions Lyfter, kontinuitet samt medlemsrekrytering, gärna i samarbete med ZO. En viktig uppgift för ZO är att stödja klubbarna att inte
tappa medlemmar bl a.
Att rekrytera nya medlemmar handlar mycket om PR. Trivsel är viktigt poängterar Joakim.
Han föreslår också att ge WIL (Women In Lions) en chans att göra en aktivitet i distriktet.
I Sverige har 731 nya medlemmar tillkommit fram till 31/5. Vid RM var 101SM enda distrikt med
positiv medlemsutveckling, just nu är tre distrikt på plus. På riksnivå är vi -83 medlemmar.
Joakim lämnar GMT detta verksamhetsår.
Medlemsregistret diskuterades åter under denna punkt.
Jan A menar att vi har bra ordning och ligger i framkant gentemot andra distrikt, där man nu börjar
efterfråga t e x Lions Lyfter. Han har bl a utbildat det kommande DR i 101SV inom Lions Lyfter.
Han menar också att det är ett tight DG-gäng som tillträder 1/7 och man kommer att jobba mycket
tillsammans över distriktsgränserna kommande år.
LEO Monica Jönsson: Charterfesten för LEO-klubben i Växjö ägde rum 27/4 tillsammans med LC
Växjö och DG. Man är f n 18 medlemmar och har egna aktiviteter. LEO-presidenten Emanuel
Nuss framträdande på DM i Ronneby blev mycket uppskattat och Monica hoppas att andra klubbar
skall inspireras. Enligt Jan A gjorde LEO också bra ifrån sig på RM i Lund.
Beslut: Monica tillser att LC Växjö registrerar LEO-klubben innan halvårsskiftet.
LQ-DNO Tomas Bjelm: Har deltagit i LQ-utbildning i Stockholm 14-15/2 med 17 deltagare. Alla
distrikt var inte representerade. LCI skjuter till 95 000 US$ för att få igång fler kurser, men mer
pengar behövs. Med mer pengar blir kurserna i princip gratis för klubbarna. Enligt Tomas finns det
en nytändning för LQ i landet. Det gäller att få med sig skolorna.
Diskussioner fördes. Bl a undrade Cassandra hur pass uppdaterade dagens kurser är. Tomas menar
att de uppdateras hela tiden för att spegla den verklighet vi lever i. Det finns en ny behovsbild med
alla nyanlända ungdomar från andra länder. Sverige och Finland har av denna anledning
ändrat/anpassat i utbildningsprogrammet.
Tomas avslutade med att uppmana klubbarna att kontakta honom, så hjälper han dem att komma
igång med LQ-arbetet.
PR-Info Johnny Berggren: Konstateras att vi inte märkt något större intresse från allmänheten av
annonskampanjen som startade i maj. Är det kanske bättre att satsa på reklammaterial?
Joakim undrar om någon mätning/utvärdering av kampanjen kommer att göras? Monica hade
synpunkter på själva skrivningen i annonsen.
Jan A menar att kampanjer som denna måste förankras i klubbarna först. VDG-gänget har begärt
en utredning om kampanjen, då den påverkar även kommande år. Utredningen skall presenteras på
GR2. Förändringar kan bli aktuella.
Ulf berättade hur man i Tingsryd gjort Lions ännu mera känt genom annonser och artiklar om
verksamheten i lokala tidningar.
YEC Anita Hult: 13 ungdomar åker på internationella ungdomsläger i sommar. Stort fokus
på planeringen av distriktets ungdomsläger nästa sommar på Paradis Fiskecamp i Eksjö.
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IT/Medlem Ulf Olofsson: Nya registret diskuterades åter. Bl a synpunkter på att man t ex inte kan
se samtliga medlemmar i distriktet. Födelsedatum är borttaget numera (förbjudet i USA), kan bara
se födelseår. Enligt Jan A kommer de nordiska länderna att diskutera hur NSR kan samarbeta med
specifika frågor, under Convention på Hawaii.
Beslut: Skicka synpunkter på registret till Ulf, så för han det vidare i organisationen. Ulf ordnar
också, till alla som vill ha, utskrift med alla medlemmar/klubb i en excelfil.
DVN Paul Josefsson: Inget nytt. Uppmanar oss att redan nu fundera på lämplig 2:VDG.
Hedersrådet Joakim Värn: Rapporterade lite om HR:s arbete under året. Man har tagit fram den
nya arbetsordningen som skall beslutas om idag. Man representerade distriktet vid PDG Lars-Erik
Gustavssons begravning i Nässjö. HR vill gärna ha uppdrag från DR.

10.

Ekonomi

DK Hans redovisade aktuell status kring vår ekonomi samt resultat- och balansrapport.
Det aktuella ränteläget i landet gör att vi f n har obefintlig ränta på vår räntefond. Detta påverkar
årets resultat som för närvarande är -10 603 kr. Vi har dock ett eget kapital på 48 000 kr.
Värdet på räntefonden är f n 1 400 000 kr.
Saknar betalning från 13 klubbar i zon 1-3 för diabeteslägret.
Jan A informerade om att man tittar på andra sätt att få in pengar till Lions utveckling i Sverige,
nämligen i form av sponsorer.
Beslut: ZO fick i uppdrag att påminna klubbarna i zon 1-3 att göra inbetalningen till
diabeteslägret.

11.

Skrivelser (in och utgående)

Vi har fått en ansökan om bidrag ur distriktets ”Ungdomsfond” från LC Eksjö. Det gäller ett
projekt i Eksjö som heter ”Lions Sommarteater”. Det är ungdomar från Eksjö som bygger upp
och spelar flera olika teaterstycken. Paul presenterade upplägget för detta.
Man ansöker om 20 000 kr ur fonden.
Beslut: Mötet beslöt enhälligt att bidra med 20 000 kr ur ”Ungdomsfonden” till ovanstående
projekt.
Vi har fått det nyligen undertecknade STIM-avtalet sänt till oss. DG kort info om bakgrunden till
utskicket. Kortfattat kan sägas att aktiviteter med musik utan entréavgift hamnar inom det
gemensamma avtalet som alla klubbar betalar till. Tar man entréavgift vid en aktivitet betalar varje
klubb separat till STIM. Hans poängterade att det är viktigt att klubbar som har musikaktiviteter
läser igenom nya avtalet noga, kan bli dyrt om man slarvar.
Skrivelse om tack för all hjälp till Nepal och en vädjan om mer hjälp. Jan A läste upp.

12.

Uppföljning av tidigare fattade beslut

Gicks igenom. Jan Falk presenterade förslaget om klubbarnas sammanställning av
insamlade medel, lokalt, nationellt samt internationellt, plus ev profilprojekt. Det gäller utbetalda
medel. ZO får ansvara för att sammanställningarna kommer in från klubbarna, blankett tas fram
för detta. Förslagsvis blir PR-Info (Johnny) ansvarig för den gemensamma sammanställningen
sedan, då tanken är att det bl a skall användas i just PR-syfte för vad vi gör i Lions.
Beslut: Mötet beslöt att vi skall göra den här sammanställningen och redan från 2014/2015.
Jan Falk tar fram blankett för ändamålet. Beslutet presenteras på DM 12/9.

13.

Föredragning och fastställande av ny arbetsordning för DR

Den reviderade arbetsordningen som HR arbetat fram har skickats ut till samtliga i rådet. När
remisstiden gått ut (13/5) hade det kommit in synpunkter från Bill och DG. Dan läste upp
ytterligare en synpunkt från Bill som gäller ordet ”ledarskap” som förmodligen, efter conventet i
sommar byter namn till ”ledarutveckling” och att vi då bör ändra till detta ord på aktuella ställen i
arbetsordningen.
Jan A gav en eloge till HR för arbetet med AO och berättade att flera andra distrikt gärna vill
kopiera den till sina distrikt. Återigen ligger vi i framkant.
Beslut: Mötet godkände den nya reviderade Arbetsordningen för DR i 101SM. Vi skickar ut
traditionsdelen till distriktets klubbar, efter förslag från Jan och Paul.
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Mötet ajournerades för lunch.

14.

Beslut om firmatecknare för 2015-07-01 t o m 2016-06-30

Beslut: Mötet beslöt att DG Elect Jan Almqvist, LC Hultsfred samt DK Hans Folkesson, LC
Vetlanda var för sig tecknar distrikt 101SM i MD101 under verksamhetsåret 2015-07-01
t o m 2016-06-30. Punkt 14 är härmed också omedelbart justerad.

15.

Nästa distriktsrådsmöte (DR) och distriktsmöte (DM)

Nästa DR äger rum 11/9 2015 i Storebro och nästa DM i Vimmerby 12/9 2015.
Beslut: Godkändes av mötet.

16. Övriga frågor
a. Jan Almqvist: Presenterade kalendarium för kommande verksamhetsår. Vill lägga DR-mötena
mellan AU:s möten och GR:s möten vid varje tillfälle för att kunna ta del av AU:s arbete och ta
upp från DR-möten på GR. Uppdaterad kalendarium bifogas detta protokoll.
b: Anders Eriksson: Presenterade förslag att zon 1 arrangerar Riksmöte på Ronneby Brunn 2018,
om det finns intresse hos klubbarna. Finns idag ingen annan kandidat till RM 2018.
I samband med detta informerade Jan A om att man diskuterar att ha RM på 3 platser i landet
samtidigt, för att spara resekostnader och få fler att delta. Alla är med på samma möte, fast via
länk.
c: Anders Eriksson: Har varit ett bra år som DG, tycker vi haft bra möten. Allt har flutit på bra.
Han tackade för sitt år genom att bl a dela ut förtjänstmärken samt ”Achievedocuments” till
Monica, Anita, Tomas, Johnny, Sören, Anders H samt Hans.
Torgny, som nu lämnar rådet efter många år i DR fick flera utmärkelser, bl a DG:s förtjänstmedalj
samt en MJF Progressive för sitt arbete i rådet. Torgny tackade för utmärkelserna och belönades
med stor applåd utav auditoriet.
Torgny kommer fortsatt att vara ansvarig för VB i distriktet.
d: Joakim Värn: Som IPDG tackade Joakim Anders för ledarskapet under året och för att ha satt
101SM på kartan och överlämnade en ost/vin bricka med tillhörande dryck från rådet.

17.

Mötets avslutning

Anders tackade DG Elect för ett väl genomfört möte, önskade lycka till med sitt DG-år, tackade
ledamöterna och avslutade därefter mötet.

Anders Eriksson
Distriktsguvernör

Jan Almqvist
DG Elect

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras
Göran Johnsson
LC Nässjö

Sören Sjöholm
LC Vimmerby
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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