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

Scandic Hotel i Växjö
2013-06-15, kl 10.00 ~ 16.00
Monica Jönsson, Jan-Erik Thoft, Ulf Olofsson, Jan Almqvist,
Sören Fohlström, Anders Eriksson, Charlotte Samuelsson, Sven Franzén,
Joakim Värn, Kenneth Knutsson, Lars Nordling, Göran Alserin,
Torgny Rönnestad, Anita Hult, Anders Hult, Hans Folkesson,
Madeleine Eriksson, Johnny Berggren och Bill A. Fridström

1.

Öppnande

I den vackra månaden juni i nådens år 2013 hälsade DG, Monica J, de närvarande varmt
välkomna till det sista distrådsmötet detta verksamhetsår.
Hon förklarade därefter mötet öppnat.

2.

Val av två protokollsjusterare.

Till att jämte Monica justera dagens protokoll valdes
Sven Franzén LC Högsby och Anders Hult LC Vetlanda.

3.

Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes

4.

Ärenden till punkten 17, övriga frågor.

Se nedan under denna punkt

5.

Fastställande av ärendelista.

Ärendelistan fastställdes.

6.

Godkännande av föregående protokoll DR 4.

Protokollet från föregående DR-möte godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info

Lämnade Monica information om att:
Sedan sista DR mötet i Ynde, så var det DM som genomfördes i Sölvesborg.
Det var ett bra arrangemang och tiden hölls med råge. Val genomfördes och Joakim blev DGE.
Han presenterade även sitt distriktsråd. Budgeten blev godkänd för nästa år.
Paul Josefsson lämnade rapport från forskningsfonden, och efterlyste även klubbansvariga för
denna.
Det har varit jubileumsfester. Först var det LC Vimmerby/Linnéa den 4/5 som fyllde 20 år.
LC Alvesta fyllde 60 år och hade sin fest den 25/5. Väldigt trevliga fester med glada Lions och
god mat. I Alvesta fick jag även träffa 2 PDG:ar av deras 4!! PDG.
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Riksmötet i Åre var 9-12 maj med det sista GR mötet och överlämnande till DGE på
söndagen. Det var ett bra RM, förlagt på Holliday Inn, och allt var på hotellet, så inga
transporter behövdes mellan olika lokaler.
LC Vetlandas motion om att alla val skall göras på RM fick bifall av delegaterna. Vår DK blev
vald till riksvalsnämndens ordförande och Willy Lindgren (LC Västervik) till revisor.
Det har även blivit klart att en tullhund kommer att betalas av 101 SM, och placeringen blir i
Karlshamn. Hunden är under utbildning i Malmö och överlämnas i augusti.
Det har kommit mail från AU om att distriktet skall garantera 4-5 LQ kurser under nästa
verksamhetsår. DG i alla distrikt var eniga att inte lämna denna garanti.
Sen har det märkts att verksamhetsåret snart är slut, då det inte kommer lika mycket
telefonsamtal och mail som innan.

8.

DG-elect

Lämnade Monica över ordförandeklubban till DG elect, Joakim Värn, som informerade om:
• Sina synpunkter inför det kommande verksamhetsåret, mål och inriktningar.
• Lions lyfter, utbildning med stöd från Jan A och Johnny B
• Internationelle presidentens motto inför kommande år: ”Follow your dreams”
• Vissa viktiga datum, som är kända just nu:
o DR-möte nr 1 sker den 27 sept i Eksjö
o DM 1 sker den 28 sept i Vetlanda
o DR-möte nr 2 sker preliminärt den 23 november
o DG elect plankalender skall ses över och skickas ut före midsommar (helst)

9.

Fonderade medel för ungdomsverksamhet, bland annat
stadgar för dessa.

Hans F redovisade ett omarbetat förslag till stadgar för våra ungdomspengar.
Diskussion vidtogs.
Textförslaget skall stå i kallelsen till september månads DM
Beslut: Mötet beslöt att inför kommande DM presentera och föreslå följande stadgetext för
ungdomspengarna:
• Lions klubb, eller Lions klubbar i samverkan, inom distrikt 101-SM kan söka.
• Medlen som söks skall avse ungdomsverksamhet som enskild Lions klubb,
eller flera Lions klubbar gemensamt, arrangerar.
• Ekonomisk kalkyl skall bifogas ansökan.
• Maxbelopp som resp klubb kan erhålla är 20 000 (tjugotusen) kronor.
• Beloppet erhålls i efterskott mot uppvisande av kvitton.
• Medel kan erhållas vid max tre (3) tillfällen per Lions klubb(ar).
• Medlen får inte användas för att stötta andra föreningars verksamheter.
• DR beslutar om ansökan skall beviljas eller inte.

10.

Skrivelser
•
•

11.

Inkommande
o Tack från LC Vimmerby/Linnea
Utgående
o Noll

Rapporter

1. Zonerna
Zon 1, Kenneth K:
Intet
Zon 2, Lars N:
Närvarande: 13 medlemmar från 5 av 6 klubbar.
• Medlemsutvecklingen i klubbarna
• Närvarande klubbar rapporterade oförändrat antal medlemmar.
• Det diskuterades hur många klubbar som har kvinnliga medlemmar.
Växjö/Dacke och Uppvidinge har kvinnliga medlemmar.
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•
•
•

Göran Alserin LC Lammhult delade ut Lions Lyfter, hjälpmedel att göra klubbarna
bättre.
Tips på aktiviteter från klubbarna
Loppisverksamhet, annonsblad och utdelning av stipendier.
Övriga frågor
LC Lammhult och LC Braås har äskat pengar ur Ungdomskassan men inte
fått några, de är mycket missnöjda. LC Växjö/Dacke har fått pengar.
Handböcker skall beställas av DG elect.
Det fanns inget intresse att lämna stöd till ”Fattiga Barn” i Åkersberga.
Inget intresse av Lions Quest.
Paul Josefsson LC Eksjö, vill ha namn på den person i klubben som håller i
Forskningsfonden.
Meddela datum till Anders Eriksson för ev. Zonutbildning till hösten.
ZO Lars Nordling avtackades av tillträdande ZO Göran Alserin LC Lammhult.

Zon 3, Johnny B:
• Presidieutbildning
Förslag att det ska vara en ekonom med på utbildningen.
• Val av vZO
• Jan Falk valdes till vZO för verksamhetsåret 2013-2014.
• Rapporter
Vision for all. Tre tjejer har valts ut bland optikerstudenterna och de har varit i
Guatemala på praktikresa. De är nu hemma igen och är ikväll i Nybro för att berätta
för LC Nybro om sina erfarenheter. Rolf Halle och Johnny Berggren var på
Linnéuniversitetet och delade ut stipendiet/bidraget.
• Sinnenas rum - 6 klubbar har gått in med 2 000kr/klubb + Kalmar med 10 000kr.
Rummet är nu utrustat med saker som bla Lions klubbar i Zon 3 bidragit med. Det
finns fortfarande lite pengar kvar i kassan att stödja Sinnenas Rum med. Tre
sjuksköterskor på avd. 30 har jobbat med projektet en tid och de är mycket tacksamma
för allt stöd de fått. Plakett med bidragande klubbars namn är uppsatt.
Zon 4, Sven F:
• Zonmöten:
Zonen har haft sitt tredje zonmöte med presidieutbildning den 20 maj 2013
med 15 deltagare. LC Målilla/Mörlunda saknades.
Medlemsläget i zonen: 155 medlemmar varav 36 kvinnor. (-4)
vZO 2013 – 2014, Ny vZO Tomy Runeklint LC Mönsterås.
• Övrigt:
Klubbarna i zonen har bra aktiviteter och verkar vara välmående.
Däremot är inte klubbarna i dagsläget intresserade av någon zonaktivitet.
• Presidieutbildning/Information:
Zonen har nu kört denna utbildningsform i två år och önskar fortsätta med detta även
fortsättningsvis
Zon 5, Anders H:
• Zon 5 har haft 3 välbesökta zonmöten under året samt utbildning för presidierna i
klubbarna.
• Mycket spännande informationer och klubbutbyte har förekommit under mötena, trots
detta har zonen inte enats om en zonaktivitet under året, inriktning av en zonaktivitet
har diskuterats och nästa ordförande har en hel del förslag till zonaktivitet som får
behandlas under nästkommande år.
• Utbildning för presidierna i klubbarna avverkades den 25/5 i Vetlanda.
Hans Folkesson var en mycket kompetent kursledare, vi fick en intressant redogörelse
av Lions uppbyggnad samt fördjupad information om presidentens, kassörens och
sekreterarens uppgifter samt rutiner, tack Lion Hans.
• ZO har också genomfört ett antal klubbmötesbesök under året, det är mycket trevligt
att se hur arbetet bedrivs i de olika klubbarna och den arbetsvilja som finns i zon 5
klubbar, tack alla klubbar för trevliga kvällar och god mat.
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Zon 6, Jan A:
• 3 st zonmöten med focus på ungdomslägret. Zonen ser ljust på medlemsfronten.
Zonen söker tips på lämplig zonaktivitet efter ungdomslägret.
• vZO har valts – Sören Sjöholm Vimmerby
Joakim tackade alla så mycket och konstaterade att mötet ajourneras 45 min för lunch.

Mätta och belåtna efter en välsmakande kålpudding satte vi oss åter igen vid mötesborden för
att fortsätta dagens möte och åhöra respektive kommittés redovisning.
2.

Kommittéerna
Ungdom, Madeleine E:
• Inför sommaren 2013 skickar 101SM ut 9 ungdomar till läger i
Sverige, Danmark, Finland, Island, Turkiet och Tyskland.
• Klubbarna som skickar ungdomar på läger är Ronneby, Karlshamn,
Sölvesborg, Emmaboda, Virserum samt Vetlanda.

GLT, Anders E:
Allmänt:
• Vid utbildningen har LCI utsända underlag från februari 2012 utnyttjats.
• I distriktet valde jag som GLT koordinator att utnyttja alternativ B-2 programfaser.
Kallelse och hemuppgift skickades ut till distriktets vZO den 11 mars tillsammans
med hemuppgift, vilket är drygt två månader innan utbildningen. Påminnelse om
utbildningen sändes till deltagarna ca 4 veckor före utbildningen.
• För att minimera resväg och restid var LC Kalmar/Unionens lokal ”Skälby Loge”
bokad för utbildningen. Samtliga deltagare utom zon 3 vZO fick därmed resa till
utbildningen.
• Vid utbildningen deltog 6 blivande ZO och DG-Elect samt utbildningsledare var
distriktets GLT.
GLT egna reflektioner:
• Underlaget har en röd tråd genom alla lektionsavsnitt.
• Den som leder seminariet måste vara beredd att läsa in både instruktörsanvisning och
deltagarunderlag samt möjligen genomföra provlektioner.
• Styrkan i underlaget är att det är värdsomspännande inom Lionsrörelsen.
• Underlaget behöver omarbetas med förändrat ordval.
• Distrikt 101SM kommer att fortsätta utnyttja underlaget vid kommande ZO utbildningar.
GMT, Sören F:
• Till och med dagen är det minus a85 medlemmar i Sverige.
• Distrikt 101-SM har tappat 17 medlemmar idag är vi 1 233 medlemmar. Målet ska
vara att uppnå siffran för fullvärdigt distrikt, dvs 1 250 st.
• Kompletterande siffror från Ulf: Vi har fått 83 nya medlemmar, tappat 102 (varav
1avlidna)2
Hjälp, Torgny R:
• Bildspel om LCIF finns på nätet
• Mässlingsinitiativet: Lions Sverige samlat in ca 1,6 milj kr och det innebär drygt
130 kr/medlem.
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•
•
•
•
•
•
•

Röda fjädern avslutas 30 juni 2013.
Världens barn, pågår tom 31 dec 2013, för att sedan starta på ny kula 1 jan 2014.
Sören F är regionsamordnare för Världens Barn inom Blekinge och vissa
Skånekommuner. Vårt profilprojekt är att arbeta mot barndiabetes på Sri Lanka.
TV-galan för VB sker 11 okt.
Ingen tävling mellan Lions klubbar kommer att ske
Mtrl kan beställas via nätet.
Insamlade medel redovisas till DK Hans och rapportera till kommunsamordnaren och
till Torgny per den 13 okt, gärna med en prognos om beräknade insamlingar resten av
året.

Lions Quest, Torgny R:
• Ett ”flygblad” ang, inbjudan till skolorna har gått ut från Anders Medin. Det har
vidabefordrats till BUN i våra kommuner.
Hedersrådet
• Har haft möte, och mötet valde Monica J till ordförande kommande verksamhetsår.
PR/Info, Johnny B:
• Info till media görs bra. Det är även viktigt med den interna informationen.
• PR/Info önskar vid kommande DM en timmes samling för distriktets alla PR/info
ansvariga.
• Generellt är vi dåliga på att uppdatera våra hemsidor. Likaså är vi inte speciellt bra att
använda sk sociala medier, tex Facebook. Klubbarna kanske bör genomföra utbildning
i detta ämne vid ett medlemsmöte.
IT, Ulf O:
• Jan-Erik Thoft tog till orda och meddelade att detta var hans sista DR-möte. Han
lämnar DR efter 21 år som medlem. I klubben kommer han att from 2013-07-01 vara
”priviligierad medlem”. Jan-Erik visade historik från sina 21 år inom DR.
• Ulf informerade om ny hemsida och register på MD-nivå. Rapporteringen måste bli
bättre. Vid ev problem kontakta Ulf. Det finns möjligheter att skicka gruppmail
• Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Det är medlemmarna som kommer med
information till sidan. Information om stora aktiviteter kommer att läggas ut, tex Röda
Fjädern, Världens Barn, DM mm.
• Även Ulf vill ha tid för att vid kommande DM att träffa klubbarnas IT-ansvariga
12.
•
•
•

13.

Ekonomi
Informerade Hans om verksamhetsårets ekonomi och om kommande budget.
Distriktet beräknas få ett överskott på ca 35 – 40 000 SEK.
Reseräkningar och andra räkningar skickas in till Hans före 25 juni.
Det finns lite pengar kvar i projektet ”Vision for all”
Beslut: Mötet beslöt att dessa pengar skall skickas till organisationen.

Ungdomsläger

Lämnades följande information rörande handlingsläget för det kommande ungdomslägret av
Jan A:
• Förberedelserna inom zon 6 är nästan helt klara.
• Stora problemet har varit att få värdfamiljer.
• Informationen om ungdomslägren sköts generellt sett dåligt på MD nivån.
• Vår kommande YED (Anita H) måste ställa krav på MD nivåns
ungdomslägeransvarige.
• Zonens klubbar har ansvar en dag var och totalt engageras ca 180 personer.
• Invigning av lägret sker den 3 aug kl 16.00 i Hultsfreds kyrka och avslutningen sker
den 16 aug med start kl 16.00. Lions inbjuds härmed.

14.

Uppföljning av tidigare fattade beslut.

Intet fanns att rapportera
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15.

Beslut om firmatecknare för 2013-07-01 - - 2014-06-30.

Till att teckna utbetalningsbeslut för Distriktrådet perioden
2013-07-01 - - 2014-06-30 beslöt mötet att utse DG-elect, Joakim Värn,
och DK, Hans Folkesson, var för sig.
Mötet utsåg även 1.vDG-elect, Anders Eriksson, behörig att attestera DG utgifter.

16,

Nästa distriktsrådsmöte och distriktsmöte (DM).

Nästa DR-möte skall avhållas den 27 sept i Eksjö.
Nästa DM skall avhållas den 28 sept i Vetlanda.

17.

Övriga frågor

a. Utbildning av vDG.
Informerades om hedersrådets skrivelse till GR rörande vDG utbildningen.
Beslut: Mötet beslöt att uppdra åt Joakim att kontakta GLT på MD-nivån och få ”kursplan”
med mera rörande vDG utbildningar för nästkommande verksamhetsår.
b. ”Teckningstävlingen”
Kenneth K efterlyste ytterligare info rörande affischteckningstävlingen.
Konstaterade mötet att det finns mycket att läsa på hemsidan i detta ärende
Då inga ytterligare frågor eller annat fanns tackade Joakim för lånet av ordförandeklubban och
lämnade klubba och ord till Monica.

18.

Avslutning

Med darr på stämman och tårfyllfylld blick tackade Monica hela rådet, ingen nämnd och ingen
definitivt glömd. Rådet erhöll fina pins och medaljer som tack för ett bra år, där alla ställt upp
och varit bra bollplank och samtalspartners med mera för henne.
Hon vill emellertid särskilt tacka en verklig trotjänare inom DR, nämligen Jan-Erik Thoft,
LC Karlskrona/Jarramas.
Han har ingått som IT-handläggare och registeransvarig under de senaste åren.
Monica passade även på att önska det nya DR varmt lycka till med sitt viktiga uppdrag.
Torgny R tackade därpå å det varmaste Monica för den tid hon varit DG och överlämnade
rådets present till henne, som bestod av ett belopp insatt på mässlingskontot och en vara från
glasriket.
Torgny hälsade även henne välkommen in i hedersrådet from 2013-07-01
I och med att alla avtackningar var avklarade kunde Monica slå klubban i bordet och förklara
verksamhetsårets sista DR-möte avslutat … nästan.
Innan mötet var avslutat gick Sören, Jan A och Johnny igenom på ett förenklat sätt den sk
Meta-plan metoden och mötesdeltagarna gjorde en förenklad övning.
När detta var slut, kunde Monica äntligen slå klubban i bordet och önska allesammans en skön
och avkopplande sommar och välkomna åter med friska tag inför nästa verksamhetsår.

Monica Jönsson
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Sven Franzén
LC Högsby
MJ

Anders Hult
LC Vetlanda
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PS.

Labor ómnia vicit ímprobus 1 (detta sades av romaren Vergilius.)
Vergilius far var jordbrukare, hans mor var dotter till en domstolstjänsteman.
Föräldrarna verkar ha varit ganska välbärgade.
Vergilius fick först undervisning i Cremona, sedan i Mediolanum (Milano) och därefter,
från år 53, i Rom och Neapel. I Neapel studerade han grekisk litteratur under den alexandrinske
lärodiktsförfattaren Parthenios från Nicaea. Efter år 47 fortsatte han studierna i Rom.
Han återvände år 45 till hembygden för att slå sig till ro på fädernegården och leva ett stilla
lantligt liv, något som han kom att lovsjunga i herdedikter.

1

Den hänsynslösa fliten besegrar allt
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