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PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Tingshuset, Lenhovda
Tid: 2011-11-19, kl 10.00 - - 15.
Närvarande: Torgny Rönnestad, Jan-Erik Thoft, Anders Eriksson,
Madeleine Eriksson, Paul Josefsson, Bert Johansson, Monica Jönsson,
Olle Ahlström, Joakim Värn, Lars Landbring, Anders Hult, Reijo Laitinen,
Sören Fohlström, Willy Fredriksson, Gay-Olof Alfredsson, Ulf Olofsson,
Sven Franzén, Hans Folkesson, Lars Nordling, Per Nilsson, Lars-Erik Gustafsson
§ 1. Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG, Torgny Rönnestad hälsade de närvarande varmt välkomna till dagens
distriktrådsmöte.
Därpå genomfördes en tyst minut för avlidna fd DG, nämligen följande:
• Olle Karlsson LC Alvesta, som varit Lionsmedlem i 45 år och han var DG mellan
76/77 och året därefter GRO. Han blev 83 år.
• Göte Larsson, LC Virserum, som varit Lionsmedlem i 25 år och han var DG 99/00.
Han blev 74 år.
Efter den tysta minuten fördelades deltagarna till olika kommittéarbeten.
DR ajourneras under den tid som kommittéarbete pågår.
Mötet upptogs åter kl ca 10.40
§ 2. Godkännande av kallelse till mötet (har mailats 21 okt, och kungjorts i
nyhetsbrev 4). Kallelsen godkändes.
§ 3. Val av två justerare för att tillsammans med ordföranden justera protokollet
Valdes:
Reijo Laitinen, LC Västervik
Lars Nordling, LC Rottne
§ 4. Anmälan av ärenden som ska behandlas under punkten 14, övriga ärenden
Se nedan under denna paragraf.
§ 5. Fastställande av förhandlingsordning
Godkändes förhandlingsordningen, med de tillägg som avhandlas under
paragraf 14.
§ 6. Rapporter från DG
• Lions Forskningsfond styrelsemöte den 22 okt (se paragraf 14, pkt 5)
• GR – möte nr 3, den 12 nov.
o Samtliga DG och vDG samt kommittéansvariga på MD-nivå var kallade till
Linköping. Mötet inleddes med intressanta föreläsningar. Under själva GR-mötet
diskuterades bland annat: Ekonomi, medlemsutveckling, olika hjälpprojekt, kommande
Röda fjädern kampanj, regelverket ang ”Bästa Lionsklubb”. Ansökan om att arrangera
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2014 års riksmöte har inkommit från Linköping (beslut tas på riksmötet i Gävle 2012).
Fråga som särskilt diskuterades var om man kan få tillbaka sin medlemsavgift i
samband med att man lämnar Lions. Svaret blev nej.
o Beslöts att MD skall delta i aktiviteten Young Ambassadors Reward.(Priset till unga
Lionsambassadörer).
o Anslogs 8000 kr till detta. Torgny Rönnestad valdes med acklamation till
Sverigeansvarig.
• DG besökslista
o Listan, som finns på vår hemsida, kompletterades med klubbesök i Nässjö den 16 jan,
i Borgholm den 23 mars och zonmöte i Vetlanda den 2 feb.
§ 7. Conventionlotteriet (1.vDG)
Monica redogjorde för försäljningsrutiner, intresse från klubbarna mm rörande
Conventionlotteriet 2012. Hittills har det sålts endast ett fåtal lotter. För att vinstresan
ska gå ihop krävs att det köps 400 st lotter, eftersom resa och uppehälle i Buzan kostar
18 500 kr per person.
§ 8. Skrivelser
• Inkommande:
o Nyhetsbrev LCI, MD 101-SM
o Plantering av träd, 3,5 miljoner
o Lionstält till Turkiet (473 st, Alf Bakken)
o Triaden, är en organisation som informerar om narkotika på mellanstadiet. De vill
komma och informera oss om sin verksamhet. DG bjuder in till nästa DR.
o Sveriges Lucia 2011, möjlighet att SMS-rösta. En kandidat stöder Lions projekt i
Afrika. Ytterligare info finns på Lions hemsidor.
• Utgående:
o DG nyhetsbrev
§ 9. Rapport från ZO:
• Zon 1, Inte
• Zon 2, Lars Nordling: Ökat medlemsantalet med 5. Klubbarna har mest män.
Genomfört ett bra zonmöte på Volvo i Braås, DG är varmt välkommen till nästa
zonmöte som kommer att ske på den nya arenan i Växjö. Fn saknas vZO.
• Zon 3, Gay-Olof Alfredsson: Oktober månads zonmöte handlade mycket om frågan
om begagnade glasögon och om möjligheter att stötta optikerstudenter på deras
hjälpresor runt i världen. Kampanjen tillsammans med Specsavers, som gav 75 000 kr,
bör kunna användas till detta. DG kollar på MD-nivån om möjligheten. Nästa zonmöte
sker i januari i Emmaboda. Några nya medlemmar kan vara på gång in.
• Zon 4, Sven Franzén: För närvarande 160 medlemmar, varav 31 kvinnor, ev kan några
nya vara på gång in. Medelåldern är hög, 65 år. Nästa zonmöte kommer att nominera ny
vZO, zon letar någon lämplig zonaktivitet, diskussion om Världens Barn och
kommunkampen.
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• Zon 5, Lars Landbring: Medlemsläget fn 182 st, varav 10 kvinnor. Åldersstrukturen är
ungefär som vanligt, dvs ~ 67 år. Eksjöklubben har 17 medlemmar under 50 år,
intagning av 3 nya medlemmar skett i zonen. Bössinsamlingar kan vara på väg ut, med
tanke på att fler och fler betalar med kort och har dåligt med kontanter i plånboken samt
att bankerna inte har mynthantering (kolla med de lokala handelsmännen på orten).
Betalning via mobilen kommer nog att införas inom de närmaste åren.
Zonmöte har genomförts i Aneby och kommer att genomföras i Tranås den 28
november.
• Zon 6, Reijo Laitinen: Nya medlemmar har tagits in, medelåldern ~ 67 år. Nästa
zonmöte kommer att ske den 23 januari, då kommer det att diskuteras om
ungdomslägret 2013.
§ 10. Rapport från kommittéer:
• GMT, Sören Fohlström: Distrikt 101-SM har ökat med 4 medlemmar och är i
dagsläget 1241, dvs snart fullvärdigt distrikt. Störst medlemstapp har varit på
medlemmar som varit med i 10 år eller kortare tid. Stäng bakdörrarna med andra ord.
Fadderns uppgifter betonas.
Vi är hyfsat bra på att rekrytera men sämre på att behålla medlemmar. För att öka
trivseln på möten bör man kanske fundera på mötes innehåll, tex korta ner det formella
och öka umgänget i stället. Få alla nya att känna sig hemma genom att placera dem i
kommittéer direkt. Alla betyder något i klubben. Tvinga inte på någon en uppgift i
klubben, det kan bara skapa misstrivsel. Medlemstapp är alltid störst på våren, hur
undviker vi detta? Poängterade ånyo vitsen med sin medlemsrekryteringsenkät. Satsa på
yngre och förklara att det kul att vara Lions.
Efter Sörens föredragning ajournerades mötet för lunch.
Mötet återupptogs kl 13.00 efter en välsmakande lunch
• GLT, Anders Eriksson: Utskick till alla klubbar av ett utbildningsbildspel i PowerPoint format har genomförts. Bildspelet finns dessutom på distriktets hemsida. Mer
utbildningsmateriel kommer successivt att läggas ut på hemsidan. Utöver distriktets
hemsida finns mycket smått och gott på Lions centrala hemsida. Presidieutbildningarna
kommer att genomföras i annat koncept än föregående år. Utbildningen kommer att
genomföras med två zoner per tillfälle och på kvällstid. Utbildningen för ZO kommer
att preliminärt ske w 21 alt 22 i Kalmar. Har konstaterats att ledarskapsutbildningen är
eftersatt, bland annat saknas utb i konflikthantering. Hur blir vi bättre på detta område?
Vid kommande DR skall överarbetad utbplan presenteras.
• Hjälp, Gay-Olof Alfredsson: Distriktet har samlat in ~ 700 000 kr till Världens Barn.
Inom distriktet var dessa klubbar de tre bästa: Nässjö 80 125 kr, Karlskrona/Jarramas 50
000 kr och Alvesta 42 250 kr.
Vissa klubbar väljer att inte satsa på VB utan har egna viktiga projekt, tex Afrikas horn.
Behoven av stöd på lokal nivå har varit stort främst i missbrukarfamiljer. Stöd ges ofta
tillsammans med kyrkan. Man märker att kommunernas stöd minskar successivt och
framför allt till äldreverksamheten. Det är många ensamstående kvinnor med barn som
söker stöd inför juletiden. Röda fjädern kör igång andra halvåret 2012.
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• Ungdom, Madeleine Eriksson: Intet att rapportera om diabetesläger. Deltagit i YEC
konferens om ungdomsläger. Vi måste trycka på klubbarna så att de går ut med en drive
om att söka platser. Lägerkatalogen finns på nätet. Man kan preliminär boka plats i
något intressant läge, detta skall då ske senast 15 dec.
• PR/Info, Intet
• IT-Web, Ulf Olofsson: Kolla egna mailadresser och töm brevlådorna. Mail till hela
DR skickas till dr-11@lions-sm.nu och till hela hedersrådet skickas enligt adress hr11@lions-sm.nu Fundera vem som skall ha Ditt svar när Du svarar på ett brev. Skall
endast en ha svaret klicka på ”svara” eller om är svaret intressant för alla, klicka då på
”svara alla”. Har ännu inte fått tillgång till medlemsregistret, bör tas upp i GR genom
DG försorg. Tittfunktion i medlemsregister har tidigare skickats ut genom Jan-Erik
Thofts försorg.
• Lions Quest, DG: Finns bra hemsida om LQ. www.lions-quest.se Vidareutveckling
och utbildning av LQ-handläggare ska genomföras.
Ett centralt läger har genomförts i Skurup den 16-17 nov.
§ 11. Angående fonderade medel (240 000 kronor)
Förslag ang dessa 240 000 kr kommer att skickas ut i god tid.
(postpengar 163 000, Poznan 43 000 och Upplupen ränta 34 000 kr)
Hedersrådet föreslår att pengarna reserveras i en ”fond” för kommande
ungdomsverksamheter. Ytterligare förslag var att låt pengarna arbeta som stöd till
bildande av LEO- och studentklubbar. Skapa en arbetsgrupp som tar fram lämpliga
statuter för detta.
Förslagsställaren bör skicka in förslaget till GMT och med kopia DG.
Hittills inkomna förslag presenteras i kallelsen resp i agendan inför nästa DR
§ 12. Ekonomiavstämning till och med 2011-10-31 (DK)
DK redovisade den ekonomiska ställningen. De ”obligatoriska” avgifterna skall vara
betalade den 31 dec innevarande år. Påpekade ånyo att inbetalningar som ej går att
härleda till något konto kommer att returneras. Avsändare måste tydligt anges på alla
inbetalningar.

§ 13. Uppföljning av tidigare beslut (DS)
• Ungdomslägerkatalogen – printas och skickas ut till resp LP. Ansv Madeleine E.
Katalogen finns på MDs hemsida och MD handläggare (Ann-Cathrine Karlsson) vad
gäller ungdomsverksamhet kommer inte att printa ut och skicka ut den till klubbarna.
DG bör ta förnyad kontakt i ärendet.
• Uppfräschning av kandidatlistorna. Ansv Paul J. Se vidare under
paragraf 14.
• Fonderade medel – hur de skall utnyttjas. Presenteras vid vårens DM. Ansv Hans F
och Torgny R. Se paragraf 11.
§ 14. Övriga ärenden:
1. LCIF (Lars-Erik G), Lyft fram att vi inom Lions stöder internationella behov och
satsar inte endast på lokal hjälpverksamhet. Om vi inte satsar internationellt tappar vi
snart bort att vi är en internationell organisation.
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2. Nomineringar till MD och distriktet (Paul J) Brev ang nomineringar mm har tyvärr
försvunnit out into the cyberspace. Lämnade orientering om rutiner och namnförslag.
Tider för nomineringar påpekades (31 dec för MD-nivån och 31 jan för distriktsnivån).
Till distriktet skall nomineras DG, 1.vDG och 2.vDG.
3. Young Ambassadors Reward (Torgny R) Mer om utmärkelsen finns på hemsidan.
Gicks igenom statuter mm för att kunna få utmärkelsen. Kandidaten skall ha gjort några
extraordinära insatser inom något specifikt hjälpområde. Vår DG är ansvarig på MD
nivån för få fram kandidater. Nästa gång utmärkelsen delas ut är vid kommande
Europaforum i Belgien 2012. Inkom med förslag senast 29 feb 2012 för att fram den
kandidat som nomineras från Sverige till Europaforum i Bryssel oktober 2012.
Förslag på kandidat från distriktets klubbar skall vara DG tillhanda senast den 29/22012. Den för ändamålet framtagen blankett skall användas (application form).
4. Revidering av arbetsordningen pga nya befattningar mm (Bill F) 1.vDG och 2.vDG
har redan gjort detta och skall presentera vid kommande DR.
5. Presentation av Lions Forskningsfond FF (Torgny R).
FF drivs av distrikten A, SM och SV i samverkan med Linköpings universitet. FF har
inga anställda, inga administrativa kostnader, forskningen är inriktad på folksjukdomar,
dvs sjukdomar som mer än 10 % av befolkningen har.
FF delar ut 1,1 msek i stipendier åt såväl doktorander som postdoc. En PPT-presentation
kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.
6. Diabetsläger (Hans F) Har betalat ut 190 000 kr i år till läger. Vi bör kunna ansöka
hos LCIF om bidrag till våra läger.
§ 15. Nästa distriktrådsmöte
Nästa möte äger rum den 28 januari 2012 på samma plats som dagens möte. Rådet är
härmed kallat.
§ 16. Avslutning
Eftersom inga ytterligare frågor fanns, tackade DG alla och en var för ett, som alltid,
livligt och kreativt möte och passade på att önska trevliga helger och med en uppmaning
att köra försiktigt hem avslutade DG dagens distriktrådsmöte.
Före det att DG slog klubban i bordet passade IPDG, Per N, tacka DG för ett väl
genomfört och strukturerat möte.
Därpå kunde DG slå klubban i bordet och avsluta kalenderårets sista möte med
distriktrådet i Lions distrikt 101-SM.
Torgny Rönnestad Bill A. Fridström
Distriktsguvernör Distriktssekreterare
Protokollet justeras:
Reijo Laitinen, LC Västervik Lars Nordling, LC Rottne
PS.
Den 19 november anno 1679 besöker kung Karl XI bland annat Trossö och bestämmer
att där skall byggas en stad i anslutning till Flottans varv. Staden blev så småningom
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Karlskrona.
(Lokal källa)

