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

Vad:
När:
Var:
Närv:

Distriktsråds/styrelsemöte
2017-01-28
Tingshuset, Lenhovda
Anders Hult, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,
Johnny Berggren, Charlotte Samuelson, Bill A Fridström, Tomas Bjelm, AnnChristin Olsson, Åke Grönkvist, Ylva Sjöholm, Göran Wising, Paul Josefson,
Håkan Björk, Kjell Turesson, Alexandra Castelo Branco samt Jan Almqvist.
1.

Distriktsråds/styrelsesammanträdets öppnande

DG Anders Hult hälsade alla varmt välkomna till årets tredje möte och förklarade mötet öppnat.
Han ville att vi avslutade mötet med dragningen av vinnaren i conventionlotteriet (punkt 16),
vilket mötet godkände.

2.

Val av två protokolljusterare

Åke Grönkvist, LC Vetlanda (ZO zon 5) samt Kjell Turesson, LC Norra Tjust (ZO
zon 6) valdes att jämte DG justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen som skickades ut per e-post 28/12 2016 godkändes.

4.

Ärenden till punkt 20, övriga frågor

Ann-Christin Olsson 20a ”Inträdesavgifter”, Alexandra Castelo Branco 20b ”Bidrag
ögonsjukvård” samt Göran Wising 20c ”Narkotikahundar”

5.

Fastställande av ärendelista.

Efter tilläggen under punkt 20 övriga frågor, fastställdes ärendelistan.

6.

Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Anders deltog på NSR-mötet på Island föregående helg, där även GR4 hölls.
Man har skickat filtar till flyktingförläggningen i Turkiet.
Kan bli aktuellt med höjning av medlemsavgiften till MD för att få ihop ekonomin för
verksamhetsåret 2017/2018.
Anders visade det förslag på ny distriktsindelning som tagits fram och som är tänkt att presenteras
på RM 2017. I förslaget ska 10 distrikt bli 6. Anledningen till ny indelning är att spara pengar samt
att uppnå fullvärdiga distrikt (=1250 medlemmar). Fullvärdiga distrikt har rätt att rösta på
directorer till internationella styrelsen. Anders lämnade ordet fritt för argument för och emot ny
distriktsindelning, se nedan:
-Vi kommer att tappa medlemmar vid en förändring av distrikten.
-Svårare för DG i stora distrikt att nå alla medlemmar och färre klubbesök.
-Hur påverkas Lions Forskningsfond?
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-Svårare rekrytera ledamöter till distriktsråden.
-Känns som att man tar ett steg tillbaka, istället för att satsa framåt.
-Fokuserar på fel saker. Satsa på att få fler medlemmar, hjälp klubbarna
genom t ex en rikskampanj.
-Hur påverkas ekonomin i distrikten när klubbar byter distrikt? Viktigt att detta har utretts
innan några beslut tas.
-Utnyttja nya tekniken mer, möten kan hållas utan att man träffas rent fysiskt. Mycket kan skötas
enklare och smidigare. Motargument till detta är att det är svårt att ersätta det fysiska mötet mellan
människor.
-Tidigare erfarenheter visar att man tappat många medlemmar vid sammanslagningar/förändringar.
-Hur kommer framtida zonindelning att se ut? ”Nya” 101SM skulle bestå av 62 klubbar fördelade
på 9 zoner (bifogas detta protokoll).
-Positivt med fullvärdiga distrikt, lägre kostnader samt troligen lägre medlemsavgifter kan vara
positiva punkter vid en ändring.
Anders tar gärna emot fler argument, för eller emot, inför kommande diskussioner kring
distriktsindelningen. Det är bara att höra av sig till honom. Han påpekar vidare att en förändring
av distrikten inte påverkar klubbarnas ordinarie arbete.
Det har inte gått ut något till klubbarna om de här förslagen ännu, kommer förmodligen med i RMtrycket inför RM 2017.
Det är inte aktuellt att skicka ungdomar till Holland på internationella ungdomsläger. De har inte
nolltolerans på sina läger.
DG uppmanar till att hjälpa VDG Christer att hitta lämpliga kandidater till nästa års DR/styrelse,
då många av nuvarande ledamöter ska ersättas. Kommer ev att tillkomma en ny post också ”GST”
som står för Global Service Team.
DG vill att vi uppvaktar skolan i Emmaboda, som vann teckningstävlingen (på förra mötet) och
blev vårt distrikts bidrag i den nationella teckningstävlingen. Vi vann dock inte den nationella
tävlingen.
GR har beslutat köpa 300 katastroftält. Man försöker hitta en lösning för att i alla fall slippa
momskostnader i samband med inköpen, tullkostnaderna kommer vi troligen inte undan.
Vi har tyvärr utsatts för ett bedrägeri i samband med VB-projektet (mödravård) i Morogoro.
Genom namnförfalskning har man lyckats få ut medel ur projektet. Projektet är stoppat och
polisanmält. Ekonom och projektledare från MD ska åka till Morogoro för att reda ut vad som
hänt och säkra kvarvarande medel.
När det gäller avgifter för Swish-tjänsten, får varje klubb själv förhandla om denna avgift.
Ingen gemensam upphandling kommer att göras.
Ansökan om distriktet vill stödja Natascha Anderssons sommarläger.
Beslut: Distriktets klubbar beslutar själva om de vill stödja detta. Inget bidrag från
distriktskassan till detta.
Man vill från MD:s sida att klubbarna rapporterar sina insamlade medel för att man ska veta hur
mycket vi verkligen samlar in under ett år i hela landet.

8.

Rapport från ZO 1-6

Zon 1, Ann-Christin Olsson: Haft ett zonmöte i Tingsryd 14/11 med samtliga klubbar närvarande.
Nästa zonmöte äger rum 13/2. Har varit på flera klubbesök. Gemensamt kommande zonprojekt
kan bli MAF (flyghjälpen).
Zon 2, Margareta Linnér: Ingen rapport, ej närvarande.
Zon 3, Johnny Berggren: Senaste zonmötet 23/1 med samtliga klubbar närvarande, totalt 30
deltagare (rekord för ett zonmöte). Bra arbete och stämning ute i klubbarna. Kan ställa upp och
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stödja diabeteslägret med 2 500 kr/klubb om zon 1 och zon 2 också fortsätter stödja det.
Förutsätter dock att man får ihop hela ekonomin kring ett läger.
Man har gemensamt arrangerat julfest för unga och gamla med funktionshinder. Man stödjer
optikerstudenter, bl a ska tre studenter resa till Sydamerika via Vision For All.
Vidare har man satsat 50 000 kr för att utrusta ett rum på Kalmar sjukhus för patienter i livets
slutskede.
Zon 4, Marie Erlandsson: Ingen rapport, ej närvarande.
Zon 5, Åke Grönkvist: Har varit mycket julaktiviteter i klubbarna. Nässjö och Eksjö utmärker sig i
pressen med sina olika aktiviteter. Bra jobbat. VZO Håkan Björk, LC Tranås presenterades och
applåderades. Han tog upp frågan var gränsen går när klubbarna betalar för sådant som gränsar till
vad kommunerna borde stå för. DG menar att vi ska hjälpa så mycket som möjligt för ett bättre
samhälle, men självfallet ska vi inte betala för sådant som är uppenbart att kommunerna ska stå
för.
Zon 6, Kjell Turesson: Nästa zonmöte i februari. VZO-frågan tas upp då. Man kommer också att
slå ett slag för möjligheten att skicka ungdomar på Lions internationella ungdomsläger. Bra arbete
ute i klubbarna. 100-års jubileumsaktiviteter diskuteras.
DG tackade för rapporterna och Monica, som YEC, påminde om att ta upp intresset för att
arrangera kommande ungdomsläger på zonmötena. 101SM ansvarar för att arrangera läger 2019.

9.

Rapport från kommittéer

LCIF/IR Alexandra Castelo-Branco: Uppmanar klubbarna att kolla upp hur många MJF man har
att ta ut. Baseras på hur mycket man skänkt till LCIF. Vi uppmanas vidare att köpa tält samt att
stödja LCIF:s övriga projekt. Hittills detta verksamhetsår har klubbarna i vårt distrikt bidragit med
12 299 USD. 2016 bidrog vi totalt med 52 000 USD och 2015 var siffran 61 000 USD.
LCIF kan bevilja bidrag för att genomföra ett projekt, antingen klubbvis eller i distriktets regi.
GLT Bill A Fridström: Kallade till möte med alla närvarande ZO sista 15 minuterna av lunchen för
att presentera vårens agenda. Bill kunde inte delta i GMT/GLT-utbildningen i Södertälje, men har
tagit del av vad som togs upp där.
Påminner om att VDG Christer ska dela ut distriktets kulturstipendium på riksmötet i Ronneby
2018. Kan vara någon från hela distriktet som får detta. Fundera redan nu på lämpliga kandidater.
GMT Charlotte Samuelson: Deltog på GMT/GLT-utbildningen i Södertälje. Hade även med sig
Marie Erlandsson, nu ZO i zon 4 och som är tänkt att bli ny GMT i distriktet när Charlottes
mandat går ut siste juni 2017. Det var ett mycket bra möte med ett tema för mötet där man
diskuterade dåtid, nutid och vad som ska hända sen med Lions. Man fick också lära sig om
konflikthantering, t ex hur hantera olika personligheter och olika konfliktlösningar, mycket nyttigt.
ZO-rollen togs också upp. Mycket givande möte, inte minst för Marie som fick en första inblick i
vad GMT-arbetet innebär.
På informationsdagen 8/12, på en gymnasieskola i Vetlanda där man informerade om Lions och
Leo fanns många intresserade ungdomar, men de var ej beredda att bli Leo i nuläget. Charlotte ger
dock inte upp arbetet med att få igång en Leoklubb.
LEO Monica Jönsson: Informerade lite kring läget i Växjöklubben där ungdomarna hjälper
fadderklubben mycket i deras olika aktiviteter. Medlemsantalet ökar stadigt. De flesta
medlemmarna kommer från Linnéuniversitetet.
Beslut: DG besöker Leo’s nästa månadsmöte i februari.
LQ Tomas Bjelm: Får väldigt lite information från LQ centralt. Har efterfrågat info utan att få
svar. Vi behöver förslag på ersättare till Tomas som LQ-ansvarig, tillika narkotikaordförande i
södra Sverige, när hans mandat går ut i sommar. Vi måste säkerställa att den som ersätter Tomas
finns med i aktuella register, så att information når fram. Jan Almqvist kommer att kontakta Tomas
eller hans efterträdare om de nya idéer som framkom kring LQ på förra DR/styrelsemötet.
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Mötet ajournerades för lunch. Närvarande ZO möte med GLT sista 15 min av lunchrasten.
PR-Info Johnny Berggren: Visade nytt material, publikationer och PR-material som finns på
lions.se (Lions Sveriges hemsida) och hur man tar del av det som finns där.
YEC Monica Jönsson: Endast 6 ungdomar från distriktet åker på internationella ungdomsläger i
sommar (5 till svenska läger och 1 till utländskt läger). Diskussioner fördes hur locka fler
ungdomar att åka på dessa läger, bl a framkom att många sommarjobbar och deltar i andra
evenemang.
IT/Medlemsregister Dan/Anders (Jan F ej närv): Informerade om att Jan F 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.
Johnny påminde om att man vill ha in aktivitetsrapporteringen från klubbarna.
Beslut: Samtliga ZO tar upp ovanstående punkter på kommande zonmöten.

DVN Paul Josefson: Nomineringar till MD presenterades (nyvalen).
Beslut: Mötet gav ok till Paul att skicka de presenterade nyvalen till Riksvalnämnden (RVN).
Nomineringar till DG (Christer Johansson, LC Västervik), 1VDG (Britt-Mari Sellbrink, LC
Vimmerby/Linnéa) och 2VDG (Göran Johnsson, LC Nässjö som tillkommit nyligen) för
2017/2018 i 101SM, kan ske t o m 31/1 2017.
Beslut: Paul skickar ut aktuella nomineringar till samtliga klubbar efter 31/1 2017, för val på
kommande DM i Vetlanda 22/4 2017.
Hedersrådet Jan Almqvist: Önskar bli utnyttjade mer. Förslag framkom att HR kan hjälpa till att
hitta ersättare/nya ledamöter till DR/styrelsen mm. Kan också bistå med råd och tips vid
utbildningen av blivande guvernörer. Arbetet med att försöka lösa VZO-bristen kvarstår.

10.

Ekonomi

DK Hans redovisade aktuell resultat- och balansrapport. Vi ligger ungefär i fas med föregående år
när det gäller kostnader. Som vanligt är det sammanträdes- och resekostnader som är de stora
posterna. De olika kontona i distriktet presenterades.
Diskussioner kring klubbarnas innestående MJF fördes, verkar inte stämma överens med de medel
som betalats in till LCIF, bl a till Nepal 2014.
Beslut: Hans kollar MJF-medel för inbetalningar från klubbarna till LCIF avseende Nepal
2014.
Det senaste kring STIM är att det kommer bli en enhetlig avgift på 27,70 kr/medlem för klubbarna.

11.

Uppföljning av tidigare beslut

Inget att rapportera.

12.

Lions 100-årsjubileum

Jan A meddelade att man haft två möten hittills. Målet är som tidigare att vi ska samla in
5 000 000 kr till 100-årsfonden (hittills har det kommit in 1 153 000 kr). Många klubbar har inte
betalat de 5 000 kr (2016) samt 5 000 kr (2017) som varje klubb ska betala till insamlingen enligt
RM-beslut.
Ansökningsblanketter för att söka medel ur fonden, samt hur fylla i blanketten, finns nu 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.
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 kort kring arbetet med att arrangera riksmötet 2018 i Ronneby. Arbetet i
kommittéerna pågår för fullt. På senaste ”stormötet” i januari deltog även RM-kassören Hans
Folkesson. Bl a ska ett kulturstipendium delas ut och det är vårt distrikt som föreslår kandidat och
1VDG Christer är ansvarig för detta. RM 2018 äger rum 11-12 maj på Ronneby Brunn.

14.

Världens Barn

Alexandra rapporterade att distriktets klubbar har betalat in sammanlagt 751 154 kr till
Världens Barn 2016. DG tackade klubbarna för det fina resultatet.

15.

De Glömda Barnen

DG informerade om att den totala sammanräkningen till de Glömda Barnen inte är klar. Till
101SM har det hittills kommit in 60 460 kr från 6 olika klubbar (varav hälften kommer från LC
Tingsryd).

16.

Kongresslotteriet

Se vidare under punkt 21.

17.

Lions Forskningsfond

Paul informerade om att fonden har styrelsemöte vecka 6. Uppmanar oss att tänka på fonden vid
uppvaktningar mm. Broschyrer mm kan man beställa av Paul. På DM i Vetlanda i vår kommer vi
att få lyssna på en av forskarna.
På DM i Vetlanda 22/4 2017 ska vi även välja ledamöter till Lions Forskningsfond.
Beslut: Mötet föreslår att, till ordinarie ledamot i LFF 2017/2018, omval av Paul Josefson,
LC Eksjö. Till suppleant för samma tid föreslås nyval av Anders Hult, LC Vetlanda.

18.

Inkomna skrivelser

Vi har fått en skrivelse från LCIF där man önskar att klubbarna i distriktet tillsammans bidrar med
18 000 USD till LCIF under verksamhetsåret.

19.

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser.

20.

Övriga frågor

a: Ann-Christin undrade över inträdesavgiften för ny medlem. Svaret blev att för ny enskild
medlem är inträdesavgiften 35 USD och för nya familjemedlemmar betalade man tidigare 25 och
30 USD och den höjs till 35 USD. Familjemedlemmar betalar alltså samma inträdesavgift som
enskilda medlemmar.
b: Alexandra informerade om att LC Kalmar fått en ansökan om hjälp med en ögonscanner, för
att kunna behandla ögonsjukdomar inom ramen för glasögonprojektet Vision For All och undrade
hur det fungerar när man söker hjälp från LCIF till detta. Svaret blev att lika mycket som LCIF ev
bidrar med ska den sökande klubben/klubbarna/zonen eller distriktet bidra med i projektet.
Pris på ögonscanner diskuterades och Jan A informerade om att man kan köpa en sådan scanner
genom Lions till bra pris.
c: Göran om narkotikasökhund. Om man hittar en hund som ska placeras i Blekinge, kan vi
använda medel ur distriktskassan till denna i så fall?
Beslut: Om det finns en hund som ska utbildas och placeras i Blekinge är det ok att använda de
medel i distriktskassan som är avsedda för detta.

21.

Distriktsrådets/styrelsens nästa möte

Under denna punkt utfördes dragningen i kongresslotteriet. Efter mycket blandande och ruskande i
hatten med alla lotterna drog så till slut Ylva Sjöholm vinstlotten till 100-års conventet i Chicago
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till sommaren. Vinstlotten, nr 137 tillhör LC Bräkne-Hoby i Blekinge och direkt efter dragningen
ringde DG upp klubbens president Bertil Wolgast och gratulerade till vinsten.
Totalt har vi fått in 32 400 kr på årets convention lotter. Totalt kostar det 19 000 kr för en person
från Sverige att resa till och delta i årets convention.
Nästa DR-möte äger rum fredagen den 21/4 2017 (dagen före DM) någonstans i Vetlanda. Kallelse
kommer.

22.

Mötets avslutning

Innan mötet avslutades tog IPDG Jan Almqvist till orda och tackade DG Anders för ett väl
genomfört möte.
DG Anders kallade fram två jubilarer, Charlotte och Alexandra, som båda fyllt jämnt och
överlämnade varsitt distriktsstandar till ledamöternas applåder. Därefter tackade han oss alla för ett
bra möte, önskade alla en bra och säker hemresa och avslutade därefter mötet.
Vidare tackade han dagens värdar, LC Uppvidinge, för att arrangera mötet här i Lenhovda samt
ordnat förplägnad i form av mat och dryck under hela dagen.

Anders Hult
Distriktsguvernör

Dan Jönsson
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Åke Grönkvist
LC Vetlanda

Kjell Turesson
LC Norra Tjust
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST
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