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PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Ynde vandrarhem, Sölvesborg
Tid.: 2012-09-01, kl 09.15 ~ 15.00
Närvarande: Monica Jönsson, Jan-Erik Thoft, Jan Karlsson,
Lennart Svensson, Anders Eriksson, Madeleine Eriksson, Hans Folkesson, Anders Hult,
Willy Fredriksson, Jan Almqvist, Johnny Berggren, Lars Nordling och Bill A. Fridström

§ 1 Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG, Monica J, hälsade alla närvarande medlemmar ur distriktsrådet varmt välkomna till
detta verksamhetsårs första distriktsrådsmöte och förklarade mötet för öppnat.
I samband med öppnandet passade Monica på att dela ut olika ”pins” till medlemmarna i
rådet.

§ 2 Val av protokolljusterare
Till att utöver Monica J justera dagens mötesprotokoll valdes Jan Karlsson och Lars
Nordling.

§ 3 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen till mötet godkändes.

§ 4 Ärenden till paragraf 14: övriga frågor
Se nedan under denna paragraf

§ 5 Fastställande av ärendelista
Utskickad ärendelista godkändes

§ 6 Föregående protokoll, DR
Föregående protokoll från senaste DR godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 DG info
Lämnade Monica information om följande:
• Convention i Busan, en mäktig upplevelse.
• IP Mr Madden från USA, hans motto ”In a World of service” och att hans
intension om att satsa mycket på ökad läskunnighet i världen.
• GR 2 i Malmö handlade mycket om:
o Uppstart om utveckling av vår organisation
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o Nya rutiner vid GR-möten
o Nya ekonomiska rutiner ang pengar till LQ
o Behövs mer pengar till tältinköp och 200 st är ett minimum á 5 000 kr.
Beslut: DR föreslår att rekommendera klubbarna att köpa in minst ett tält.
• Mässlingskampanjen fortsätter. Målet för insamlingen var 10 msek och hittills har
insamlats ca 8 msek. Man beräknar att 450 barn globalt avlider per dag av
mässling. Melvin Jones pengar kan även användas till insamlingskampanjen
Beslut: DR rekommenderar klubbarna att betala in ytterligare minst 50 kr/medlem till
mässlingskampanjen.
• DGs kalender gicks igenom
• Förfrågan kommit om huruvida ”SM” kan ta emot ytterligare ungdomar till lägret
2013. Detta pga att ”P” helt backat ut. Kostnaden för dessa extra ungdomar skall
ske genom att MD går emellan och betalar allt.
DR svar: Vi återkommer

§ 8 Rapport från Zonordföranden
Zon 1, Jan K:
• Tre möten inplanerade, det första i Bräkne Hoby den 15 okt.
• Viktigt att fortsätta rekrytera, att stänga bakdörren, att ha roliga och intressanta medlemsmöten
Zon 2, Lars N:
• Möte genomförs i närtid.
• Närvaron på möten är lågt eller högt – varför?
• vZO saknas fortfarande. Tips är att på ett zonmöte göra upp en ”turlista” om
vilken klubb som står på tur att besätta posterna ZO resp vZO. Kolla med zon 1.
Zon 3, Willy F:
• Tema vid zonmöten är en bra tanke.
• Zonmöte den 8 sept i Kalmar.
• Skall genomföra Torsås marknad
• vZO saknas fortfarande
• Presidieutb genomförs på Skälby loge den 24 sept.
Zon 4, Ej närvarande:
• Intet
Zon 5, Anders H:
• Val av vZO genomförts
• Inga möten genomförts ännu
• Återkommer vad gäller presidieutbildning
Zon 6, Jan A (vZO):
• Viktigt att inventera medlemmarnas kompetenser så att de kan ta på sig uppgifter i
klubben och ”högre upp”
• Första zonmötet 17 september
• Planläggning för 2013 års sommarläger pågår för fullt, hittills inga problem.
• Värva fler medlemmar eftersom flera lämnar kort tid efter de blivit medlemmar
och upptäckt att ”detta var inget för mej” och slutar.
• Rutiner vid medlemsmöten Det kan kännas gammalt och stelt att alltid ha agendan
framför ögonen på mötena
Beslut: Åt GMT och ZO 6 uppdrogs att arbeta ihop ett underlag om hur att göra mötena
roligare tills nästa DR-möte.
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§ 9 Rapport från kommittéer
GLT, Anders E:
• Uppgjord plan och målsättning skall revideras i närtid
• Mycket info inom ledarskap mm finns på flera platser på Lions olika hemsidor
• Underlaget kan användas, men behöver överarbetas.
• Utbildningsdag för nästa års ZO kommer att ske den 25 maj 2013 uppe på Skälby
loge.
• Anders är tillgänglig för klubbarnas presidieutbildning som ZO leder och
genomför
GMT, Lennart S:
• Ut på stan och informera och rekrytera.
• Personliga kontakter är mycket viktigt i sammanhanget.
• Arbeta långsiktigt.
• Gruppmöte ska ske i slutet av september.
• Varit och kollat utbildningen ”Från tall till pall” som bedrivs på Capellagården på
Öland. Mycket bra kurs. Öppen för snickeriintresserade ungdomar i högstadiet. LC
Mörbylånga ansvarig
Ungdom, Madeleine E:
• Fel i handboken för Madeleines telefonnummer. Rätt nummer ska vara
0708 – 13 97 95
• 12 ungdomar har placerats ut under sommaren.
• Om någon önskar besök av 2 ungdomar från Australien under jul- och
nyårshelgen, kontakta Madeleine.
Hjälp, Torgny R:
• Lämnades information via insänt underlag om Röda Fjädern, Mässlingsinitiativet,
Världens barn och Lions Quest.
• Torgny föreslog, i sitt insända underlag, att distriktet bjuder in till en central LQkurs till rabatterat pris, dvs 1000 kr/deltagare, ordinariepris är 1750 kr/deltagare.
Mellanskillnaden står LQ- kontoret för.
• En diskussion vidtog om LQ och dess falnande populäritet. Flera klubbar lägger
ner sitt engagemang i denna aktivitet.
Beslut: DR tackar Torgny för hans förslag, men distriktet gör ingen inbjudan till central
LQ-utbildning.
PR/Info, Johnny B:
• Önskar namn och e-postadresser till informationsansvariga I resp klubb
• Klubbens verksamhetsplan skickas till Johnny
• Underlag för utbildning i informationstjänst finns på nätet.
• Gör information och reklam som helst inte kostar pengar
• När medlem slutar som informationsansvarig bör överlämning av kontaktnätet
skickas vidare till näste infoansvarige.
• Johnny beredd att komma till klubbarna för att lämna info i detta ämne.
Register, Jan-Erik T:
• Ulf Olofsson, LC Tingsryd, tagit över som distriktets IT-samordnare och övriga
IT-frågor.
• Information om ny typ av insamlingsbössor iZettle, som kopplas på smartphone.
Beslut: Åt Jan-Erik T uppdrogs att till nästa DR-möte presentera ett förslag om Lions kan
koppla in sig på systemet.
Beslut: Åt Monica (DG) uppdrogs att föra frågan vidare upp till MD-nivån

Efter dessa genomgångar ajournerades möte 45 minuter för lunch
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§ 10 Ekonomi
Presenterade DK, Hans F, följande inför detta verksamhetsår:
• Revision kommer att ske i närtid
• Redovisning skedde av kontoställning och saldolistan Inga frågor fanns på detta.
Ett problem som tagits upp i klubbarna är att vissa banker inte tar emot kontanter
Beslut: Åt Monica (DG) uppdrogs att påtala problemet vid kommande GR-möten.

§ 11 Inkomna skrivelser
Intet

§ 12 Utgående skrivelser
Intet.

§ 13 Uppföljning av tidigare beslut
Avsatta medel till Lions Quest eller barndiabetes. (Se protokoll från DM 2012-04-14)
DR rekommenderar klubbarna att fortsättningsvis betala in till LQ, eftersom RM har
beslutat att rekommendera klubbarna samma sak. Det är emellertid upp till klubbarna om
de vill betala in något till LQ
Beslut: Åt Hans (DK) uppdrogs att formulera ett svar till DM 2012-09-15.

§ 14 Övriga frågor
a.

b.
c.
d.
e.

f.

Conventionresa
• Information har skickats ut till resp klubb. Ingen central resa genom
distriktets försorg.
Bestämmelser för fonderade medel.
• Godkändes av DR och kommer att presenteras vid kommande DM.
Ny typ av insamlingsbössa.
• Se ovan punkt nio (9).
Diskuterades Sölvesborgsklubben.
Info om kommande distriktsmöte i Karlskrona
• Jan-Erik lämnade information om kommande DM i Karlskrona 2012-09-15
och hälsade alla varmt välkomna. Sista anmälningsdatum har flyttats fram till
2012-09-11. Anmälan sker på Jarramas hemsida, som kan nås via distriktets
hemsida.
Roligare DR-möten.
• För att få fart på och inte fastna i gamla hjulspår beslöt DR att:
• Uppdra åt Sören, tillsammans med resten av GMT-kommittén, att
genomföra någon form av temaverksamhet under del av kommande DRmöte. Ämnet skall vara inom medlemsvård.
• Uppdra åt Anders, tillsammans med resten av GLT-kommittén, att
genomföra någon form av temaverksamhet under del av kommande DRmöte. Ämnet skall vara inom området ledarskap.

§ 15 Distriktrådets nästa möte
Nästa DR kommer att avhållas den 24 nov på Scandic hotell i Växjö. Alla är varmt
välkomna.
Monica passade även hon på att hälsa varmt välkomna till årets första DM den 15 sept i
Karlskrona/Marinmuseum, enligt utsänd inbjudan och kallelse. Hon uppmanade samtliga
att sprida informationen om mötet vidare i sina respektive klubbar.
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§ 16 Mötets avslutning
Då inga ytterligare frågor, kommentarer, tillägg, ändringar mm fanns tackade Monica alla
deltagare för det engagemang samtliga var och en på sin kant lägger ner för Lions och slog
klubban i bordet och avslutade därmed dagens distriktsrådsmöte.
Före det att mötet var formellt avslutat hann emellertid Hans emellan och tackade Monica
för hennes föredömliga sätt att föra sitt första DR-möte säkert i hamn.

Monica Jönsson
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras:

Jan Karlsson
LC Karlskrona

Lars Nordling
LC Rottne

PS.

Invéntas vitam iuvat excoluísse per artes

(ovanstående är latin och det betyder: Det är bra att förbättra livet genom nya färdigheter.)
Det ovanstående är de inskriptioner som återfinns på Nobelpristagarnas medaljer
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