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PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats : Tingshuset, Lenhovda
Tid: Lördagen den 22 januari 2011 , kl: 10:00 ~ 15:30
Närv: Monica Jönsson, Madeleine Eriksson, Lennart Svensson,
Anders Eriksson, Per-Åke Öster, Lars Nordling, Evald Carlsson,
Sven Franzén, Anders Ek, Per Nilsson, Hans Folkesson,
Sören Fohlström, Bengt Almqvist, Paul Josefsson,
Lars-Erik Gustafsson, Torgny Rönnestad, Johnny Berggren, Göran Blom, Jörgen
Ohlsson, Gay-Olof Alfredsson, Sigvard Johansson samt Bill A. Fridström.
§ 1 Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG, Per N, önskade alla en trevlig fortsättning på 2011 och hoppades att alla helger
förflutit väl, samt hälsade FUU-ordföranden på multipelnivån,
Per-Åke Öster, och alla ordinarie medlemmar i DR, varmt välkomna till januaris
distriktrådsmöte.
§ 2 Val av protokollskolljusterare
Till att jämte DG justera dagens protokoll valdes
• Anders Eriksson, LC Karlskrona
• Evald Carlsson, LC Växjö/Dacke
§ 3 Kallelse till möte
Kallelse till mötet var utsänd i god ordning och godkändes, med tillägg att hedersrådet
(HR) önskar framgent få kallelser till såväl distriktsråds- som distriktsmöten.
§ 4 Ärenden till paragraf 14, övriga frågor
Se vidare under denna paragraf
§ 5 Fastställande av ärendelistan
Utsänd ärendelista godkändes.
§ 6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll, som har skickats ut till DR via e-post 2010-12-01 och
dessutom har lagts ut på hemsidan, godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Ekonomi, rapport från DK
DK, Hans F, redogjorde för:
1. Det ekonomiska läget som innefattade information om bokföringsrutiner och om start
resp uppsägning av olika konton och fonder. Har skaffat organisationsnummer. Gav
orientering om olika bokföringsprogram bla ”Speed Ledger” som tillhandahålls av vår
nuvarande bank Swedbank i Vetlanda.
Saldot är till dagsdato ~ 101 kkr.
ZO bör uppmana klubbarna att betala in beslutade avgifter till olika aktiviteter, samt på
inbetalningsavierna tydligt ange avsändaren och resp klubbnamn.
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Info om ”minuskonton” exempelvis om STIM avgifter och Conventionlotteriet.
Pågående DG bör inte ”ärva” minusposter. Hur detta skall lösas bör vara en punkt vid
kommande DM och dess påverkanstorg. Likaså bör en punkt vid kommande DM och
påverkanstorg vara: Hur skall vi förfara med stora överskjutande belopp.
Beslut: Frågan om minuskonton bordlades och åt DK uppdrogs att till kommande DR
inkomma med förslag till åtgärder.
2. Conventionlotteriet.
1.vDG Torgny R rapporterade:
Det har kommit in 25 000 kronor och det räcker till resa och uppehälle för en person.
Resa plus uppehälle kostar ~ 18 kkr.
Torgny R redogjorde för rutinerna för lottdragningen, som skedde under överinseende
av DG tillsammans med sitt DR.
Vinstlotten, av 500 sålda lotter, i årets conventionlotteri gick till
LC Lammhult och dess medlem Jan-Ola Nilsson, tillika LP i klubben.
DR applåderade den lycklige vinnaren.
Beslut: Överskjutande pengamedel efter lottförsäljning skall vara till hjälp åt eventuell
medföljandes resekostnader. Skulle inte det finnas någon medföljande, fonderas
mellanskillnaden till nästa års conventionresa.
§ 8 Rapport från Zonordföranden
• Zon 1: Möte kommande tisdag (25 jan) i Tingsryd. Där kommer det att diskuteras
bland annat:
o Stöd åt läkargrupp som skall resa till Vietnam för att utföra gomspaltoperationer
o Handikappidrott, Lions Cup i Ronneby
o Medicinsk utrustning till Litauens landsbygd.
• Zon 2: Klubbarna jobbar hårt och engagerat som vanligt, bland annat har en klubb
genom att ta hand om ”begagnade” julgranar tjänat ~8 000 kr Nästa zonmöte kommer
att ske i slutet av feb alt börja på mars månad. BZO Lars Nordling från LC Rottne
presenterades.
• Zon 3: Nästa zonmöte i slutet på februari. Klubbarna jobbar hårt inför riksmötet i
Kalmar. BZO saknas för närvarande.
• Zon 4: Genomfört zonmöte med begränsat deltagande pga snöoväder. Vid nästa
zonmöte kommer Monica J att informera om LEO. Förbereder vårfest för pensionärer i
zonen. Klubbesök har genomförts. Svårigheter med medlemsrekytering.
* Eftersom klockan gått fort och med anledning av detta ajournerades mötet en timme
för lunch.
* Efter den goda lunchen återupptogs distriktrådsmötet med fortsatta rapporter från
Zonordföranden.
• Zon 5: Informationen skickas över via DG
• Zon 6: Information gavs om vad som avhandlats vid novembermötet, där alla klubbar
inom zonen deltog. Olle Ahlström är BZO, medlemsantalet har ökat med en ny medlem.
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§ 9 Rapport från kommittéer
• FUU: Har arbetat ut förslag till kallelser till de olika utbildningsdagarna. ZO, med stöd
av BZO, tar emot anmälningarna. Till utbildningsdagarna för klubbpresidier kommer
även kallas PR/Infoansvariga.
Utbildningstillfällen:
o ZO-utb sker söndagen den 8 maj
o Utb för presidier och PR/Info sker lördagen den 21 maj.
o Nästa FUU-möte sker på Skälby loge i Kalmar den
9 mars kl 14.00
Sören F informerade om det viktiga medlemsrekryteringsarbetet och om Lionsenkäter
på ”stan”.
• Ungdom: Skickades runt en rapport från genomfört diabetesläger i Rättvik. 8
ungdomar har hittills anmälts som Lionsstipendiater för utbildning utomlands.
• PR/Info: Våra kanaler för att nå ut med våra budskap och aktiviteter mm är främst
lokalmedia, hemsidor, DG månadsbrev, möten o träffar samt ”mun-till-mun metoden”.
Sänd uppgifter om utförda infoåtgärder till Johnny. Utbildning för PR/Info planeras
ihop med FUU. Uppdatera klubbarnas hemsidor, det finns inget så trist som gamla och
inaktuella hemsidor. Skicka info om klubbaktiviteter till distriktets webmaster
Ulf O från LC Tingsryd
• Hjälp: Utkast för verksamhetsplan nästkommande verksamhetsår. Samarbetsavtal
mellan Lions o Specsavers som sträcker sig framåt i tiden har tecknats. Info om
forskningsfonden. Riksmötet kommer förmodligen att fatta beslut om att Röda Fjädern
insamlingen under 2012 kommer att gå till barndiabetes. Lionstält finns att köpa till ett
pris av 3 000 kr exkl frakt. Lions bör satsa på och stödja handikappidrott.
Torgny R orienterade om att insamlingen för Världens barn 2010 avslutats. Totalt
samlades in under året för VB blev ~ 90 msek. Insamlingsresultatet för Lions del blev
ca 700 kkr. Av klubbarna i distriktet samlade Karlskrona/Jarramas in mest ~ 87 kkr,
Tingsryd ~ 80 kkr och Uppvidinge ~ 55 kkr. Bra jobbat av alla distriktets klubbar.
Lions insats för Världens barn gör ett temporärt uppehåll under 2012 för att då satsa på
en Röda fjäder aktivitet med målsättning att stödja barndiabetesforskning mm.
• Lions Quest: Intet
• IT: Intet
§ 10 Inkomna skrivelser
Rapport från senast genomfört diabetesläger har för första gången delgivits DR.
Rapporten bifogas som bilaga.
§ 11 Utgående skrivelser
Intet
§ 12 Uppföljning av tidigare beslut
Så kallade ”post-pengar” har genererat ett överskott som skall användas för
ungdomsaktiviteter, dock inte ungdomsläger.
Beslut: Åt DG uppdrogs att utarbeta ett förslag till kommande DM om att dessa
överskott kan användas för generella ungdomsaktiviteter och då kan även ungdomsläger
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inkluderas.
Beslut: Åt DG och DK uppdrogs att vidare utreda och inkomma med förslag att övriga
överskottspengar skall ges till akuta hjälpinsatser med inriktning som bestäms av
kommande DR.
§ 13 Övriga frågor
1. ZO och BZO
• Det har framkommit att två BZO som ev kan väljas av resp zon till ZO inte helt fyller
kriterierna enligt stadgarna. Torgny R har varit i kontakt med MD stadgesekreterare
som meddelat att han tolkat bestämmelserna så att resp DG kan besluta om vem som
skall bli ZO, trots vissa behörighetsbrister. Undantag från grundregeln kan dock
beslutas först när klubbarna inom resp zon själva arbetat färdigt med frågan.
• Till ZO kan medlem väljas direkt, han/hon behöver alltså inte ha varit BZO tidigare.
Beslut: DG fattar beslut om avsteg från kvalifikationskraven mm vid kommande DRmöte i samråd med bla sin rådgivande kommitté.
2. Ny DR organisation 2011 – 2012
Torgny rapporterade om hur långt arbetet framskridet med ”sitt” DR. Han redogjorde
även för den nya kommittéorganisationen i distriktet inför 2011-2012 med tanke på att
FUU skall fasas ut och ersättas av GMT och GLT. Beslut fattas vid RM i Kalmar.
3. Fanborg
• Arbete pågår, bland annat om priset.
• LC Lenhovda undersöker möjligheterna om att förvara fanborgen. Detta skulle vara
bra, ty då finns den centralt i distriktet och den klubb som önskar ha fanborgen hämtar
resp lämnar den till Lenhovdaklubben.
• Det är viktigt att fanborgen är fräsch och i ett gott skick inför kommande DM och RM
senare i år.
4. Norm vid uppvaktning till jubilerande klubbar
• Normen då distriktet uppvaktar jubilerande klubbar är distriktsstandar överlämnas och
att 500 kr sätts in på forskningsfondens konto.
5. LCIF (internationella hjälpfonden)
• Lars-Erik G gav god information om den stora och globala organisationen. Sight First
och LQ ligger inom ramen för LCIF. Tankar finns om att ånyo globalt starta upp en
Sight First III.
Ett sätt att stödja LCIF är att köpa Melvin Jones plaketter för 1000 US $ per st styck för
att sedan dela ut dem. Notera att även icke Lionsmedlemmar kan erhålla Melvin. Ett
exempel på detta är kronprinsessan som erhöll Melvin i samband med hennes bröllop
sommaren 2010.
6. Nomineringar
• Paul J gick igenom de nomineringar till befattningar på MD-nivå som inkommit. Det
har varit dåligt med förslag från klubbarna med förslag till befattningar på MD och till
distriktsnivån. Namnförslagen kommer, under förutsättning att de godkänns av DR,
skickas genom Pauls försorg till riksvalnämnden.
Beslut: DR godkände de presenterade namnen.
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• Sören F efterhörde om LC Ronneby, med stöd av övriga klubbar inom zonen, kunde
tänka sig att ansöka om att få stå som värd för RM år 2014.
Svar kan tidigast lämnas först efter zonmöte och klubbarnas egna interna analyser och
arbeten med frågan.
7. Inköpsbegäran.
• För att kunna visa DVD-filmer på ett bra sätt föreslog Sören F att ljudkort till
”bildkanonen” inköps.
Förmodad prisklass 600 – 1.200 kronor.
Beslut: Åt Sören uppdrogs att skaffa och installera utrustningen
§ 14 Per-Åke Öster, FUU, om bla verktygslådan
MD har tappat från 2010-07-01 tom 2011-01-21 157 medlemmar.
För att kunna genomföra rekrytering, medlemsutbildning, utbildning av olika
funktionärer mm har en sk verktygslåda tagits fram. Denna låda innehåller olika
Powerpoint underlag om ”instruktioner och hjälp till” presidenter, ZO, sekreterare,
kassörer mfl.
Verktygslådan finns för nedladdning på den centrala hemsidan. Utbildningsinsatser görs
för blivande klubbfunktionärer kommer att ske i Stockholmstrakten i april månad. DG
bör informera om detta i sina månadsbrev.
MERL kommer att försvinna och ersätts av GMT (global membership team) och GLT
(global leadership team)
På MD finns hjälp att tillgå för att starta upp LEO- och Campusklubbar.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte sker på samma plats lördagen den 13 mars med start kl 0900.
Tid skall härvid avsättas för kommittéarbete
§ 16 Avslutning
Före klubbslaget som bekräftade dagens avslut framförde Lars-Erik G sitt och samtliga
närvarandes tack till DG Per för att lotsat ett stundtals livligt möte till slut.
Då inga ytterligare frågor, ärenden, synpunkter mm fanns tackade DG för alla
konstruktiva inlägg och kommentarer mm och förklarade distriktrådsmötet den 22
januari för avslutat och uppmanade alla och envar att köra försiktigt.
Per Nilsson Bill A. Fridström
DG DS
Protokollet justeras:
Anders Eriksson Evald Karlsson
LC Karlskrona LC Växjö/Dacke
PS
Den 14 januari år 1577 avlider Jakob Bagge i Stockholm.
(Källa: Svenska Flottans historia. Del I; Svenska sjöhjältar. Del 2.)

