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PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats:
Tid:
Närv:

YNDE vandrarhem
2013-04-12
Jan K, Ulf O, Jan A, Jan-Erik T, Anders E, Monica J, Hans F,
Anders H, Torgny R, Johnny B, Madeleine E, Joakim V och Bill F

1. Distriktsrådssammanträdets öppnande
Monica hälsade alla medlemmar i DR varmt välkomna till YNDE och förklarade
mötet för öppnat.

2. Ekonomi
Presenterade Hans och Joakims nästa verksamhetsårs budgetförslag.
Gick Hans igenom det ekonomiska läget just nu.
Diskuterades ”ungdomspengarna” och handläggningen av ärendet. Mötet kom
fram till att stadgarna som godkändes vid DM i Karlskrona i september 2012 var
inte tillräckligt klara och entydiga.
Beslut: Mötet beslöt att hos DM be om uppdrag att förtydliga stadgarna för
fonderade ”ungdomspengar” och att detta skall vara klart till DM i september
2013.

3. DG info
Monica lämnade kortfattad information från olika möten hon bevistat. De bästa
mötena har varit i de enskilda klubbarna.
Riksmötestrycket finns på nätet from nyss.

4. Övrigt
Torgny kommer att vid kommande DM överlämna ”lejonkulan” till en ännu inte
offentliggjord klubb.
Förhoppningsvis snart DG elect, Joakim V, redovisade lite av sina tankar inför
nästa verksamhetsår.

5. Distriktrådets nästa möte”
Nästa möte med DR kommer att ske den 15 juni i Växjö, Scandic hotel.

6. Mötets avslutning
Då inga ytterligare frågor etc fanns förklarade Monica detta DR-möte avslutat och
hoppas att vi kommer att få ett givande kvällspass.
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Monica Jönsson
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Sekreterare

PS. (på tal om det sista ”pitstoppet”)
Vid 1919 års kongress fanns det krafter som ville byta symbolen, men en ung advokat från Denver,
Colorado reste sig och höll ett tal. Han hette Halsted Ritter.
• "Namnet Lions står inte bara för broderskap, gott kamratskap, karaktärsstyrka och målinriktning,
utan framför allt proklamerar kombinationen L-I-O-N-S till vårt land den sanna betydelsen av
medborgarskap:
LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY".
Utgåvan av tidskriften THE LION från januari 1931 hade den här tolkningen av föreningens namn:
Vårt namn valdes inte av en slump, och inte heller var det ett myntat namn. I alla tider har lejonet var en
symbol för att det goda, och namnet valdes med anledning av den symboliken. Fyra framstående
egenskaper — mod, styrka, aktivitet och trofasthet — var främsta skälet till antagandet av namnet.
Den sistnämnda egenskapen, trofasthet, har en djup och speciell betydelse för alla lionmedlemmar.
Lejonsymbolen har stått för trofasthet i alla tider och bland alla nationer, både antika och moderna.
Den står för lojalitet till en vän, lojalitet till en princip, lojalitet till en plikt, lojalitet till ett förtroende.
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