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PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Protokoll från sammanträde med Distriktsrådet i Lions distrikt 101 SM
Plats: Ynde Vandrarhem, Sölvesborg
Tid: 2010-09-04 Kl 1100 Närvarande:Enligt deltagarlista.
§ 1 Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG, Per Nilsson, hoppades att alla haft en skön och avkopplande sommar och hälsade
därefter alla varmt välkomna till verksamhetsårets första distriktsrådsmöte
§ 1a Distriktrådets medlemmar
Under verksamhetsåret 2010 - - 2011 ingår följande Lions medlemmar i distriktrådet för
Lions Clubs distrikt 101-SM:
Gunnar Legnegård - Per Nilsson - Torgny Rönnestad - Monica Jönsson - Bill A.
Fridström - Lars-Erik Gustafsson - Anders Eriksson - Evald Carlsson - Gay-Olof
Alfredsson - Sven Franzén - Joakim Värn - Sture Sellbrink - Hans Folkesson - Lennart
Svensson - Jörgen Ohlsson - Madeleine Eriksson - Göran Blom - Jan-Erik Thoft - BrittMarie Sellbrink - Sören Fohlström - Ulf Ohlsson - Johnny Berggren
§ 2 Val av protokolljusterare
Till att jämte DG justera dagens protokoll valdes:
Lennart Svensson, LC Ronneby och Monica Jönsson LC Sölvesborg.
§ 3 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelse till mötet har utsänts i god ordning och kallelsen kunde godkännas
§ 4 Ärenden till punkten 14 övriga frågor
Se vid denna punkt
§ 5 Fastställande av ärendelista
Ärendelistan godkändes
§ 6 Föregående protokoll, DR och DM
Protokoll från föregående DR har sänts ut till samtliga, såväl ”gamla” som ”nya”
medlemmar inom rådet. Protokoll från DM har skickats ut till det ”gamla” rådet med
uppmaning att ZO skickar det vidare till klubbarna inom resp zon.
§ 7 DG info
Från guvernörsrådsmöte1 i Sidney (Per N)
• GRO i resp land har fått rätt att vara ”firmatecknare”
• Bildvisning från bla paraden i Sidney
• Convention bevistades av ~ 16 000 Lions med anhöriga och andra intresserade, varav
~ 4 000 var delegater och röstberättigade.
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Från guvernörsrådsmöte 2 i Falun (Torgny R)
• Lensway och Specsavers är kontaktoptiker inför höstens kampanj
• 600 000 kr och 400 st tält har skänkts till Haiti
• Disk pågår om ny distriktsindelning pga minskat antal medlemmar inom resp distrikt.
• Idag dato (2010-09-04) är Lions Sverige 12678 medlemmar, fördelat på 489 klubbar.
• MERL kommer att fasas ut och ersättas av GMT (global membership team) och GLT
(global leadership team) med start 2011-07-01.
• Fastställt utbildningsmtrl i st f stegen kommer förhoppningsvis att presenteras på
hemsidan i närtid
§ 8 Rapport från Zonordföranden
• Zon 1, Anders Eriksson, (ej närvarande) men DG föredrog insänd verksamhetsplan
rörande mål, tider för zonmöten mm.
• Zon 2, Evald Carlsson, för närvarande låg verksamhet. Bekymmer inför framtiden pga
klubbmedlemmarnas höga medelålder. Zonmöten inplanerade
• Zon 3, Gay-Olof Alfredsson, Låg verksamhet efter sommaren. Genomfört extra
zonmöte nyligen där det låga intresset för att bli BZO togs upp. Kan bli bekymmer i
framtiden.
• Zon 4, Sven Franzén, Startar upp ordentligt i oktober. Marknader planeras i zonen.
• Zon 5, Joakim Värn, (ej närvarande) men DG föredrog insänd verksamhetsplan
rörande mål, informationen utåt och mellan klubbarna, feed-back till bidragsgivare,
motivera fler att delta vid RM och DM. LC Sävsjö nedlagd
• Zon 6, Sture Sellbrink, (ej närvarande), men DG berättade om kommande zonmöten
och info från Monica J rörande LEO mm. BZO lämnat Lionsrörelsen.
Mariannelundsklubben lagts ner.
§ 9 Rapport från kommittéer
• FUU (Lennart Svensson) presenterade medlemmarna i kommittén och föredrog mål
med verksamheten detta år.
• MO (Sören F) gick igenom olika viktiga medlemsfrågor och informerade om att aktiva
rekryteringsåtgärder behövs. Han överlämnade ”rekryteringskuvert” till resp ZO. Var
aktiva och var synliga på världslionsdagen den 8 okt
• Hjälp (Jörgen Ohlsson) ej närvarande, men lät meddela om att LC Sverige skänkt 500
000 kr till Pakistan. DG kommer i kommande nyhetsbrev att förtydliga hur enskild
klubb skall förfara om de vill skicka in pengar till Pakistan. Lions är inte med i
FRII(frivilliga insamlingsorganisationer) pga stora kostnader. Diskussioner pågår
emellertid om någon annan form av medlemskap kan erhållas.
• Ungdom (Madeleine Eriksson) ej närvarande, utan Monica J gav en bra information
om årets ungdomsläger. 23 ungdomar från 16 länder deltog. Alla klubbarna i zon 1 hade
varsin dag för olika aktiviteter. Ett stort tack till alla och envar som ställt upp och
kanske ett större tack till värdfamiljerna. Distriktet kommer att arrangera nästa läger
2013. Planering bör starta genast. Klubb som vill ta på sig ledartröjan gör anmälan till
DG alt Madeleine E snarast. 9 ungdomar från distriktet har skickats ut i Europa på läger.
• Lions Quest (Britt-Marie Sellbrink) ej närvarande, men lät meddela vikten av att LQ
fungerar.
• Världens barn (Jörgen Ohlsson) ej närvarande, men via Torgny R gavs information om
VB. Lions får 5 % av insamlade medel. Dessa skall gå till mödrahälsovård i Tanzania.
SVT ger info 10 okt, insamlingsgala 15 okt. Bössinsamling sker den 9 och 16 okt.
Påminner om den bra novellsamlingen för Världens barn, pris 150 kr. Målet i år för VB
är satt till 80 msek. DG kommer i kommande nyhetsbrev att beskriva rutiner mm för
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inskick av pengar.
• Pengarna sätts in på konto 901950-6, info till DK om insatt belopp från vilken klubb
och även info till kommunsamordnaren.
• IT(Jan-Erik Thoft), ej närvarande, men via distriktets webbmaster
Ulf O gavs följande info rörande websidan. Arbetet pågår successivt, efter viss
sommarledighet. Kommer att försöka koppla ihop hemsidan med medlemsregistret.
Tipsade om innehållet på hemsidan, uppmanade alla att skicka in intressanta
Lionsnyheter mm under adress ulf@olohem.se. Hemsidan ska ha en enkel adress så att
man kommer in på ett enkelt och lätt sätt.
• PR/Info (Johnny Berggren) Pressreleaser om Pakistan har skickats ut. Pluggannnonser
finns för nedladdning. Handbok för PR/Infoansvariga finns för nedladdning från nätet.
Planer på att även kalla PR/Infoansvariga till presidieutbildningen i vår. Mycket finns
att ta del av på hemsidorna.
§ 10 Ekonomi, gemensamma inbetalningar
DK, Hans Folkesson, ej närvarande och DG redovisade att:
Revisorerna anser att dagens bokföringsprogram är för dyrt.
Diskuterades attesträtt mm. Hänvisning till ArbO, samt till paragraf 15.
DR beslöt:
• att åt DK uppdras att finna något billigare program, dock får inte säkerheten,
hanterbarheten och backup-funktionen äventyras och inte heller funktionaliteten.
• att åt DK uppdras ta fram en reviderad ersättningslista
• att JET även fortsättningsvis erhåller 100 kr/mån som registeransvarig
• att DR kostnader för resor med egen bil till olika tjänsteförrättningar skall vara 18,50
kr/mil. DR uppmanades att samåka i största möjliga mån. Reseräknings-blankett laddas
ner från nätet.
§ 11 Distriktsmötet i Borgen, Lenhovda
Intet
§ 12 Inkomna skrivelser
Inget
§ 13 Utgående skrivelser
Intet
§ 14 Övriga frågor
Verksamhetsplan
• DG lämnade information om det pågående arbetet med verksamhetsplanen
Seattle
• 1.vDG gav information om Seattle, där nästa års Convention skall avhållas. Han
föreslog att ett ”Convention lotteri” skall ordnas inom distriktet
• Beslut: DR beslöt att föreslå DM att genomföra ett lotteri. Åt 1.vDG uppdrogs att ta
fram rutiner mm för genomförandet, samt presentera detta vid DM i Lenhovda.
Fanborg
• Våra nationsflaggor är i ett dåligt skick och behöver bytas ut alt repareras.
• Beslut: DR beslöt att ge Monica J uppgift att undersöka behovet, samt att ta fram ett
kostnadsförslag. OBS. Kostnaderna kommer att belasta resp klubbs AD-kassa
Lions forskningsfond.
• Sören informerade om stipendieutdelningen i Linköping i våras.
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§ 15 Firmatecknare
Beslut:
Till att teckna utbetalningsbeslut för Distriktrådet perioden 2010-07-01 -- 2011-06-30
beslöt mötet att utse DG, Per Nilsson, och DK, Hans Folkesson, var för sig.
Mötet utsåg även 1.vDG, Torgny Rönnestad, behörig att attestera DG utgifter.
§ 16 Distriktsrådets nästa möte
Nästa möte för DR är 2010-11-13 alt 27
DG lämnade information om ”torgmötesprincipen” inför DM i Sölvesborg
§ 17 Mötets avslutning
Då inga ytterligare frågor fanns förklarade DG verksamhetsårets första
distriktsrådsmöte för avslutat och han ser fram emot lika trevliga kommande möten som
detta.
DG delade ut olika former av ”Lions-pins” till DR medlemmar.
Vidare hoppas han på trevlig samvaro i kväll på ”kick-offen” och uppmanade de som
kör hem direkt efter mötet att ta det lugnt i trafiken.
Sören F tackade på allas vägnar DG för ett väl förrättat första distriktsrådsmöte
Per Nilsson Bill A. Fridström
DG DS
Protokollet justeras:
Lennart Svensson Monica Jönsson
LC Ronneby LC Sölvesborg

