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PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Valhall i Hultsfred
Tid: 2011-09-03
Närvarande:
Torgny Rönnestad, Carina Fritzell, Lars Nordling, Gay-Olof Alfredsson,
Lars Landbring, Anders Ek, Reijo Laitinen, Monica Jönsson, Hans Folkesson, Anders
Eriksson, Johnny Berggren, Lennart Svensson, Ulf Olofsson,
Willy Fredriksson, Per Nilsson, Anders Hult, Paul Josefsson och Bill A. Fridström
§ 1 Distriktsrådssammanträdets öppnande och närvarokontroll
DG hälsade alla varmt välkomna till verksamhetsårets första möte och hoppas att året
kommer bli intressant och roligt. Han nämnde också meningen bakom IP:s motto” I
Believe” och drog lite nordisk mytologi med tanke på platsen. Därefter förklarade han
mötet för öppnat
§ 2 Val av protokolljusterare
Till att jämte ordf justera dagens protokoll föreslogs och valdes:
• Carina Frizell, ZO 1
• Lars Nordling, ZO 2
§ 3 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen till mötet godkändes
§ 4 Ärenden till paragraf 17, övriga frågor
Se vidare under detta stycke
§ 5 Fastställande av ärendelista
Ärendelista godkändes med tillägg av ärenden till stycke 17
§ 6 Presentation av nya Distriktrådet
De närvarande gjorde en kort presentation av sig själva innefattande bla engagemanget i
Lionsrörelsen.
§ 7 Verksamhetsplanen, som avses föreläggas DM
Lions central verksamhetsplan finns i handboken och har genom DG brutits ner till att
passa på distriktsnivån.
Beslut: Åt DG uppdrogs att inarbeta info mm om Lions forskningsfond. Åt DG
uppdrogs dessutom att skicka verksamhetsplanen till klubbbpresidierna, samt att tillse
att planen läggs ut på distriktets hemsida.
§ 8 Föregående protokoll, DR och DM
Föregående protokoll från DR godkändes och lades till handlingarna
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§ 9 DG info om bla Convention, Afrikas Horn och Haiti
DG lämnade en informativ genomgång om
• Convention i Seattle, där han formellt blev godkänd som DG.
• Afrikas Horn: Hjälpaffischer finns att hämta på Lions hemsida. Affischen kan anslås
på lämpliga platser. Det finns även sk ”pluggannnonser” att hämta och lämna till resp
lokaltidning.
• Haiti: Insamlingen till Haiti är formellt avslutad med mycket gott resultat, enligt nedan
o Lions Sverige samlat in 685 149 US $
o Lions Europa samlat in 2 731 173 US $
o Lions världen samlat in 6 209 814 US $
§ 10 a. DK info om ekonomin
DK lämnade information om:
• Bokslutet för förra verksamhetsåret samt om budgeten inför detta verksamhetsår.
• Reseräkningsrutin via nätet
• DR förslag till rekommenderade avgifter inkl 40 kr per år till LCIF som skall inbetalas
av resp klubb. Dessa belopp skall fastställas på kommande DM.
• Verksamhets- och ekonomisk redovisning skall meddelas resp LP via DG och om
möjligt läggas ut på hemsidan
Beslut: Åt DG uppdrogs att undersöka om internationella avgiften kommer att höjas.
§ 10 b. Verksamhetsberättelsen (IPDG)
Pga olika olyckliga omständigheter är föregående års verksamhetsberättelse inte klar.
Dock ska IPDG, Per N, föredra den vid kommande DM.
Efter detta besked ajournerades mötet för lunch och underhållning av den mycket
duktiga blott 12-åriga Mathilda Lindström
§ 11 DR förslag till DM angående fonderade medel (för närv 240 kkr)
Påverkanstorget vid förra DM kunde inte ta ställning till frågan ang fonderade medel
pga otillräcklig kännedom om bakgrund mm
Beslut: Medlen skall tillsvidare vara orörda. Ärendet hänskjuts till DM våren 2012.
Bättre och fullständigt underlag rörande medlen mm skall skickas ut till resp LP genom
DG och DK försorg. Dessa utarbetar även ett förslag till nyttjande som skall presenteras
vid nästa DR-möte. DR skall föredra detta förslag vid vårens DM.
§ 12 Rapport från Zonordföranden
• Zon 1, Carina F:
Årets första zonmöte planeras till 6 okt på Ronneby Brunn.
Olofström: Har sin huvudaktivitet Holje Marknad i maj, de ska försöka behålla
nuvarande medlemmar, samt försöka rekrytera nya och därmed försöka sänka
medelåldern, de ska också försöka arrangera Lucia i Lion regi i Olofström
Ronneby: Har tappat medlemmar är nu nere på 27, några av dessa har dålig närvaro, och
kommer särskilda rekryteringsåtgärder kommer att göras. Klubben kommer att göra lite
extra kring världslionsdagen den 8okt och då om möjligt i samarbete med
företagsutställningen Ronneby Nu, Världens Barninsamling under hösten.
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Sölvesborg: Försöka stänga bakdörren så vi inte tappar medlemmar, vilket ligger i
luften just nu, vi fortsätter med hjälpsändningar till Litauens landsbygd och "vårt"
barnhem i Ukmerge, resa planeras dit under hösten, klubben har redan haft en enorm
respons på en korvgrillning de hade tillsammans med Sölvesborgs Trädgårdsförening
under Trädgårdsdagen där klubben fick in ca 14 500 som kommer att skickas till
Afrikas Horn. Hoppas de kan under hösten spika att ha ett läger under sommaren 2012
för barnhemsbarn, ev i samarbete med övriga klubbar i zonen. Flitigt arbete på vår
loppis Sekonden.
• Zon 2, Lars Nordling:
Tyst på klubbfronten just. De flesta har inte startat upp sin höstverksamhet ännu.
Relativt svagt intresse för gemensamma aktiviteter. Hög medelålder, detta kräver aktiva
medlemsåtgärder. Svårt att få fram medlemmar till olika befattningar på klubb- resp
distriktsnivå
• Zon 3, Gay-Olof Alfredsson:
Inget zonmöte spikat ännu. Två klubbar har svårt att närvara vid planerade zonmöten.
Gemensam aktivitet är ”Vision for all” dvs utbildning för blivande optiker. Information
lämnas kontinuerligt vid olika möten.
• Zon 4, Anders Ek:
DR ligger tidigt på verksamhetsåret, klubbarna har inte kommit gång på allvar ännu.
Nästa zonmöte den 26/9 i Högsbys klubbhus. En zonaktivitet är att sponsra ett
missionärspar i Kenya. Dessa har tagit emot zonpengar i samband med att de lämnade
information om sin verksamhet.
• Zon 5, Lars Landbring:
Inför hösten har planerats zonmöte i Aneby den 6 september, i Tranås den 28 november
och i Vetlanda den 2 februari.
Inga rapporter har kommit om medlemsläget i zonen. Från LC Nässjö kan dock sägas
att man siktar på att få in i vart fall några damer under verksamhetsåret, klubben består
idag enbart av herrar.
• Zon 6, Reijo Laitinen
Zonmöte inplanerat till den 19 sept. Här skall diskuteras Världens barn, ungdomsläger
2012. En huvudarrangör skall utses. Medlemsvärvningskampanj skall påbörjas trots att
medlemssituationen ser relativt ljus ut. Söker vZO. Klubbesök inplaneras
§ 13 Rapport från kommittéer
• GMT, Lennart Svensson
Målsättningen är att:
Stödja klubbarna med att öka medlemsantalet, ge bra rekryteringstips, medlemsvård,
sänka medelåldern, hur att stänga bakdörren
Genomföra trivsamma möten
Ökad kontakt mellan LP och GMT
Arbeta efter de centrala mål och riktlinjer som DR tar fram.
• GLT Anders Eriksson
Målbeskrivningsarbete påbörjats, ännu inte processats med övriga gruppmedlemmar
Jobba med klubbarna för att få fler medlemmar att vilja ta på sig uppgifter på ”högre”
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nivå
Utbildningsmateriel sprids ut i organisationen genom Internet och hemsidor.
Egna klubbhemsidor ska vara uppdaterade och vara grafiskt snygga och intressehöjande
Plan för ZO-utbildning uppgörs och den genomförs prel maj 2012, detta gäller även
presidieutbildning.
Alla medlemmar i DR skall vara beredda att undervisa inom sitt specialgebit.
• Hjälp (inkl Världens barn) Gay-Olof Alfredsson
Handlingsplan tas fram och processas med klubbarna.
TV-gala för världens barn blir den 14 okt. Insamlingsveckan är 8 – 13 okt.
Lions mål för insamlade pengar är mödrahälsovård i Morogoro, som tidigare år
Region- resp kommunsamordnare finns utsedda.
För Småland: Börje Ohlsson, e-post: borje.ohlsson@varldensbarn.se Tel 070-567 80 54
För Blekinge: Ulla Arvidsson, e-post ulla.arvidsson@varldensbarn.se Tel 0708-97 18
19
Vi beställning av boken(inkl. CD) Noveller för VB (200: -) kontakta ovanstående
personer.
Lions, se till att ni inbjuds till kommunträffarna!
• Ungdom, Monica Jönsson
Verksamheten har inte kommit riktigt ännu. Första mötet för alla inom MD YEC blir i
oktober, där riktlinjer skall dras upp.
2013 genomförs ett ungdomsläger i vårt distrikt. Klubbarna bör aktivera sig mera på att
marknadsföra dessa läger och läger utomlands. Vi betalar endast för resa och
fickpengar. Läger finns på många platser världen runt. ”Lägerkatalogen” kommer att
läggas ut på hemsidan, snarast efter det att den kommit distriktet till handa. Sker efter
Europaforum i medio okt.
LEO överförs till GMT. Klubbarnas stipendiater ansöker om att delta senast 15 dec.
Ev kommer ett campus BTH (Blekinge Tekniska Högskola)/LEO startas upp i höst i
Karlskrona, arbete pågår för fullt.
Diabeteslägret fortsätter. 195 kkr är nyss inbetalat.
Beslut 1: Åt Madeleine E uppdras att printa ut ”Lägerkatalogen” och distribuera den till
klubbarna snarast möjligt.
Beslut 2: Åt DG att informera om lägerverksamheten vid kommande DM
• PR-info, Johnny Berggren
Förvänta Er inte att få information tillsänt, utan sök information. Det finns massor att
hitta. Läs Handboken gå in på de olika hemsidorna som finns etc.
Önskar klubbarna närvaro av DR bör de komma in med en förfrågan om det går att
planera in.
Behövs Lions PR? Svar ja om vi skall vara en part på hjälpmarknaden och kunna
nyrekrytera.
Diskussion om hur klubbarna kan arbeta med media på optimalt sätt.
• Lions Quest, Reijo L (inhämtade uppgifter från Britt-Marie S)
Sveriges Radio P1 skall göra ett program (skolministeriet) om antimobbing och om de
olika programmen som finns. En uppföljning till skolverkets undersökning.
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• IT/web, Ulf Olofsson
Registerhantering och rapporteringskall skötas noga och i tid, tas upp av ZO med resp
LP.
Information om handläggningsläget på de två motionerna till RM som LC Tingsryd
skickat in och fått godkänt av RM. Motionerna, och RM beslut, utreds ytterligare av
GR.
Skriv och meddela Ulf om klubbaktiveter mm. Hemsidan blir inte bättre än vad
medlemmarna gör den till.
Rutiner om hur hemsidan skall nyttjas och designas tas fram.
DG kommentarer till ovanstående:
Bra jobbat på alla håll och kanter. Önskas besök av DG vid de olika mötena, hör av Er
med enkel förfrågan om det passar i tid mm. Resp ZO bör uppmana resp LP att göra upp
klubbens verksamhetsplan och budget inför innevarande år.
§ 14 a Inkomna skrivelser
• Pressrelease från MD om Afrikas horn
• Inbjudan till LC Motalas 60 årsjubileum
§ 14 b Utgående skrivelser
• DG nyhetsbrev, målsättning hålla det kort och sammanfattande, läggas ut på
hemsidan. Fasta punkter på nyhetsbrevet skall vara: Besök, medlemsutveckling,
kalendarium
• Skrivelse till media ang ”pluggannonser”
§ 15 Inför DM
Kommande DM sker den 24 sept i Vetlanda. Registrering sker i museet beläget i
Stadsparken. Vetlandas Lionsdag sker samma dag alla är välkomna att följa
verksamheten.
Pris för mötesdeltagare 250 kr. (se utsänd kallelse för ytterligare info)
§ 16 Uppföljning av tidigare beslut (DS)
Restlistan gicks igenom och genomförda uppgifter bockades av.
§ 17 Övriga frågor
• A Framtidsgruppen
Ulf O informerade om sina tankar om gruppens arbetsuppgifter mm. Framtidsgruppen
bör framgent kallas utvecklingsgruppen.
Mailinglistor kommer att ses över
Beslut 1: En framtidsgrupp bildas inom distriktet, med Ulf O som sammanhållande.
Beslut 2: Mailinglista till DR skall enbart innehålla adresser till DR-medlemmar, inkl
revisorer
• B 2013 Hamburg.
Hans F informerade om att Convention anno 2013 kommer att avhållas i Hamburg. Ta
chansen att närvara. Enda chansen inom överskådlig tid att kunna delta eftersom den
sker i nästan närområdet. Kanske skall en distriktsaktivitet göras så att många kan delta.
Informera på klubbmöten, zonmöten och DM. Boka hotellrum redan nu.
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• C Forskningsfond
Paul J meddelade att vid kommande DM skall forskningsfondens årsredovisning och
inriktning mm presenteras.
• D Valberedning
Anmäl till distriktvalnämndens ordf Paul J om lämpliga kandidater till ”högre” nivåer
inom Lions. Gäller till såväl MD- som distriktsnivån. Carina F (ZO 1) föreslog att:
Presentationerna borde bli bättre och gärna med bild. Beslut: Åt Paul uppdrogs att
skicka ut underlag i mycket god till resp klubb och att verka för ”uppfräschning” av
underlaget
§ 18 Distriktrådets nästa möte
Kallelse till nästa DR verkställdes i och med att DG hälsade alla varmt välkomna till
mötet, som sker i Lenhovda den 19 nov med start kl 10.00. Kaffe och fralla finns från kl
09.30
Kommittéerna har egna möten kl. 10.00 - 10.45 efter gemensam samling kl.10.00.
§ 19 Mötets avslutning
Då inga ytterligare ärenden, frågor kommentarer fanns förklarade DG verksamhetsårets
första DR avslutat och tackade för de, som alltid, lika kloka och engagerade inläggen.
DG uppmanade alla att köra försiktigt hem.
Förre det avslutande klubbslaget tog IPDG, Per N, tillfället i akt och tackade Torgny för
ett väl genomfört första möte.
Därefter slog DG klubban i bordet och alla skyndade hem till sin stad och by, för att
njuta av det vackra septembervädret resten av lördagen.
Torgny Rönnestad Bill A. Fridström
DG DS
Protokollet justeras
Carina Fritzell Lars Nordling
LC Sölvesborg, ZO 1 LC Rottne, ZO 2
PS
Den 4 september år 1612 avvisas den danska flottan, under personlig ledning av
Christian IV, vid Vaxholms skans och bomstängsel.
(Källa: ”Svenska Flottans historia. Del I – III” av Otto Lybeck mfl. AB Allhems förlag i
Malmö 1942, 1943 och 1945)

