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PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET
LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 – SM
Plats: Scandic hotell, Växjö
Utskickat som e-post DR och HR 2012-11-30
Tid. 2012-11-24, kl 09.00 ~ kl 16.15
Närvarande: Monica Jönsson, Sören Fohlström, Anders Eriksson,
Ulf Olofsson, Sven Franzén, Charlotte Samuelsson, Jan Karlsson,
Hans Folkesson, Anders Hult, Lennart Svensson, Madeleine Eriksson,
Jan Almqvist, Olle Ahlström, Torgny Rönnestad, Johnny Berggreen,
Paul Josefsson, Lars Nordling, Joakim Värn, Jan-Erik Thoft,
Sigvard Johansson (del av tiden) och Bill A. Fridström

1 Distriktsrådssammanträdets öppnande
DG, Monica J, hälsade samtliga ur DR och HR varmt välkomna till distriktsrådsmöte nummer
två (2) verksamhetsåret 2012 – 2013 och förklarade dagens, kanske lite annorlunda utformat,
möte för öppnat. Efter denna välkomsthälsning ajournerades mötet under en timmes tid för
kommittéarbeten.
När timmen för arbete i kommittéerna hade passerat återupptogs mötet med full kraft.

2 Val av protokolljusterare
Till att jämte Monica justera dagens protokoll valdes Anders Hult, LC Vetlanda och
Sven Franzén, LC Högsby

3 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen till mötet, som skickades ut 2012-10-21, godkändes.

4 Ärenden till stycke 14: övriga frågor
Se vidare under detta stycke

5 Fastställande av ärendelista
Efter komplettering av stycke 14 godkändes ärendelistan

6 Föregående protokoll, DR och DM
Föregående protokoll har skickats ut och kunde godkännas och läggas till handlingarna

7 DG info
Lämnade Monica följande information från GR 3 i Stockholm
• Besök av PIP Wing-Kun Tam.
• Mässlingskampanjen och tältprojekt.
• Nytt profilprojekt i Världens Barn, nämligen Barndiabetes i Sri Lanka.
• Klubbtävlingarna i Världens Barn tas bort.
• Avtal har undertecknats mellan iZettle och Lions
• Önskemål om att få Lions på frimärken vid 100 årsjubileet 2017.
• Inget conventionlotteri detta verksamhetsår
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•

Lions 23 narkotikahundar har bidragit med 358 beslag. Samhällsnyttan beräknad till
ca 100 msek.
• Aktivitetsrapporterna tas bort pga för få som skickar in dessa
• Plusgirot för MD 101 tas bort, då det används av få och som dessutom kostar pengar.
• En arbetsgrupp är utsedd som skall se över stadgar och arbetsordningar. Från oss ingår
i gruppen Bert Johansson, LC Nässjö.
Monica har gjort flera intressanta och trevliga klubbesök hittills under DG-året.

8 Rapport från Zonordföranden
Zon 1, Jan K:
•
•
•

Har genomfört möte i Bräkne-Hoby
Zonaktiviteten rörande läpp- och gomspaltoperationer pågår för fullt i Vietnam.
Förslag på en ny zonaktivitet om jordbruksprojekt i Nicaragua, Permakultur. Avser
utveckling av ett hållbart och självförsörjande jordbruk.

Zon 2, Lars N:
•
•
•

Bemanningsproblem i klubbarna.
Diskussion om olikaktiviteter.
Mycket sker nu inför julen.

Zon 3, Johnny B:
•

Klubbarna satsat 100 000 kr på hjärtstartare och utbildning i skolorna i Kalmar län.

Zon 4, Sven F:
Allmänt:
• Zonen hade sitt första möte den 22.oktober. Samtliga klubbar var representerade
• Klubbarna diskuterade bl.a. framtidsfrågor i lionsrörelsen hur vi aktiverar nya
medlemmar och samtidigt behåller de gamla medlemmarna i zonen.
• Alla klubbar rapporterade om en bra stämning i resp klubb
• Medlemsläget i zonen: 155 medlemmar varav 34 kvinnor. (- 8)
• LC Oskarshamns förslag till en ny insamlingsidé att ingå ett samarbete med de stora
matvarubutikerna t ex ICA o COOP och ta fram en kundvagnspollett med lionsreklam
på ena sidan och varuhusreklam på den andra sidan. Som sedan kan säljas av Lions
för t ex 10 kronor styck och att matvarubutikerna bekostar polletten.
• LC Mönsterås efterlyser en idébank för aktiviteter och program till månadsmöten.
Problemgemensamt för alla klubbar
• Hög medelålder, svårt att locka yngre medlemmar, svårt att motivera medlemmar att
ta styrelseposter samt att i vissa fall ställa upp på klubbaktiviteter.
Världens Barn och Röda Fjärden
• Alla klubbar har bidragit generöst till Världens Barn. Dels med insamlingsaktiviteter
och dels med bidrag från klubben.
• Fortfarande lite diskussion om hur man ska gå till väga när det gäller
Röda Fjädern. Majoriteten tänker inte ha speciella aktiviteter utan skickar
ett bidrag. LC Oskarshamn överväger dock att ha en insamlingsaktivitet.

Zon 5, Anders H:
•
•
•

Genomfört ett möte där zonens alla klubbar deltog
För tillfället är zonen minus två medlemmar
Diskussion om zonaktiviteter

Zon 6, Olle A:
•

•
•

TR

Genomfört möte på Klostergården där 2013 års ungdomsläger för ca 30 ungdomar
skall avhållas.
Klubbarna skall utse värdfamiljer och lägeransvariga.
Zonen stärks i och med att den har en ”skarp” verksamhet att arbeta mot
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9 Rapport från kommittéer(utom GLT och GMT)
Världens Barn, Torgny R:
•

•

Det kommit in fina 494 000 kr från 24 klubbar, vilket gör oss mig veterligen till MD:s
bästa distrikt. Nationellt är vi uppe i 82 milj (mål 80 milj).
Trots allt får vi konstatera att 14 klubbar har valt att avstå. Noteras kan att
Karlskrona/Jarramas bidragit med hela 75 000 kr. Bland klubbar med liten befolkning
i sina upptagningsområden kan nämnas:
o Uppvidinge 27 700 kr (c:a 9000 inv), Målilla/Mörlunda 15 000 kr (4 000 inv.)
och Högsby 26 000 kr (5 000 inv)!!

Mässlingsinitiativet Torgny R:
•

Målet 10 milj USD har uppnåtts med råge. För närvarande har 11,5 milj USD kommit
in varav Sverige har bidragit med 1,3 milj SEK. Det innebär att Bill Gates Foundation
bidrar med 5 milj USD. Sverige är per capita det bästa landet i Europa.
Fyra länder har bidragit med över 1 milj och de är (milj SEK):
o Italien 3,5,Sverige 1,29,Holland 1,26 och Frankrike 1,09.
Distr. 101-SM har donerat *137 250 kr, dvs på tredje (3) plats inom MD.
Insamlingen fortsätter för vi har en nolltolerans. Nu dör 450 barn/dag i mässlingen
och inget barn skall behöva dö när en vaccination som kostar en dollar räcker livet ut.

Röda Fjädern, Torgny R:
•

Där har distriktet donerat drygt 85 000 kr. Dessa går till forskning om barndiabetes.

Hjälp, Torgny R:
•

•
•

LCIF:s världschef är PIP dr. Tam, som jag träffade i samband med GR 3 i Sthlm den
16 nov.
MD-ansvarig är JÅ Åkerlund (LC Malmö).
Tack vare LCIF:s katastrofberedskap kunde man snabbt mobilisera 220 000 USD (~
1,5 milj kr) till hjälp efter superstormen Sandy som ödelade stora områden på USA:s
östkust.

PR/Info, Johnny:
•
•
•

Centralt PR/Info möte saknas.
Skicka info om klubbverksamhet mm till Ulf O, som sedan lägger in det på hemsidan.
Det finns otroligt mycket Lionsinformation på nätet. Var aktiv och sök info.

IT, Ulf O:
•
•
•
•

Tackar så mycket för hälsningar etc i samband med sjukdomen.
Utskick av info görs så att de läggs ut på nätet och mail med länkar till dokumenten
Besöksfrekvens på hemsidan ca 4 – 5 000 per månad.
M-rapporteringen fungerar relativt bra för tillfället.

Ungdom, Madeleine E:
•
•

Preliminära ansökningar kommer successivt in.
Lägerkatalogen finns på nätet. Informera ute i klubbarna och i resp zon

Hedersrådet, Torgny R:
•

•
•
•

TR

Diskuterades Lejonkulans vara eller inte.
HR beslöt att priset skall finnas kvar och delas ut som vanligt vid DM på våren. Det
är IPDG uppgift att vara den som utser vilken klubb som skall erhålla Lejonkulan.
Analyser bör göras om anledning till medlemstappet
Ta väl hand om nya medlemmar, så att de inte tappar sugen utan känner sig hemma.
Pengar för 26 ”Melvin Jones plaketter” finns i distriktet.
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10 Ekonomi
Presenterade Hans F distriktets ekonomiska läge. Läget är för tillfället gott.
Redovisningen godkänndes.

11 Inkomna skrivelser
•

•
•
•

Motion till riksmötet i Åre 2013 från LC Vetlanda ang beslutsordning vid riksmöten.
Beslut: DR beslöt att tillstyrka motionen.
Ansökan om ”ungdomspengar” från LC Braås
Beslut: Mötet beslöt att ansökan skall skickas till DR medlemmar och att frågan
bordläggs till nästa DR-möte.
Ansökan om ”ungdomspengar” från LC Nässjö.
Beslut: Mötet beslöt att ansökan skall skickas till DR medlemmar och att frågan
bordläggs till nästa DR-möte.
Ansökan om ”ungdomspengar” från LC Lammhult
Beslut: Mötet beslöt att ansökan skall skickas till DR medlemmar och att frågan
bordläggs till nästa DR-möte.

12 Utgående skrivelser
Intet

13 Uppföljning av tidigare beslut
DG har vid GR-mötet tagit upp problemet med att vissa banker inte tar emot växelpengar.
Olika förslag på lösningar presenterades såsom till exempel: Använd spelbutiker,
livsmedelshandlarna, ta upp diskussion med olika banker.

14 Övriga frågor
•

•
•
•

•

Torgny R, lämnades ytterligare information om Lions Quest. Efter informationen
väcktes frågan om inte DR kan ompröva sitt tidigare beslut om att inte inbjuda till en
central LQ-kurs.
Beslut: DR beslöt att tidigare beslut kvarstår och att inte inbjuda till central LQ-kurs.
Johnny B, info om Hjärt-lung-räddning.
Sigvard J, info om conventionresa, anmälningar etc.
Paul J. Nomineringar till befattningar på central nivå skall vara valnämndens
ordförande tillhanda senast 2012-12-31 och till distriktet 2013-01-31. Till distriktet
kan nomineras till posterna som DG, 1.vDG och 2.vDG. Information har skickats ut
till klubbpresidenterna med flera. Viktigt att alla klubbar gör sina nomineringar.
Paul J, info om Forskningsfonden. Bokslutet för 2011 -2012 är klart. Revisorerna
föreslår ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslut om ansvarsfrihet fattas vid nästa
distriktsmöte i april 2013.
Bra info om fonden finns på Internet.

Monica J tackade samtliga för bra, koncisa och intressanta föredragningar, vilka hölls inom
tilldelad tid. Därpå ajournerades mötet för lunch.
Mötet återupptogs efter lunchen kl 13.00 med att Sören F presenterade eftermiddagens
upplägg. Eftermiddagen var helt vikt för olika genomgångar inom GMT och GLT
ansvarsområden.
Sören F:
• Bakgrund till medlemsantalet, tappet på medlemmar på central nivå. Endast tre
fullvärdiga distrikt (dvs mer än 1 250 medlemmar) hittills
• Antalet kvinnor i Lions.
• Info om sin rekryteringsintervju på stan. Den används numer inom hela
multipeldistriktet mer eller mindre anpassad för respektive klubb.
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Joakim V:
• Hur att intressera andra för Lions?
• Vi måste alla inse att vi har problem, bland annat med tanke på den höga medelåldern.
• Vi måste acceptera meningsskiljaktigheter och att vi inte alltid kan ställa upp på
möten och aktiviteter.
Jan A:
•

För att sprida Lionskunskap, låt sista eller näst sista årskurserna på gymnasiet komma
och göra olika projektuppdrag åt oss. Samverka med skolan. Var kreativa med dessa
projekt.

Johnny B:
• Hur få in flera kvinnor i Lions? Rekryteringen startar på hemmaplan. Klubbarna
vitaliseras otroligt mycket med kvinnor i klubben, som får en nytändning.
• Hur håller vi bakdörren stängd? Möten och aktiviteter skall vara intressanta, roliga,
spännande och trivsamma samt givande. Man skall känna sig glad och belåten när
man går hem efter mötet.
Anders E.
• Höll en föreläsning om uppdraget som ”klubbkonsult”
Efter denna mycket intressegivande och spännande samt annorlunda eftermiddag var det dags
för kafferast. Tårta stod framdukad!!!

Monica J bjöd på den, med anledning av hennes födelsedag.
(på söndag 11-25). En munter gratulationssång och ett fyrfaldigt leve stämdes raskt upp
Under kafferasten diskuterades olika specifika Lionsfrågor i grupparbetets form.
Efter kaffet gjordes en slutsummering av denna form av möte och de flesta var eniga om att
mötet hade varit mycket givande och att många nya tankar dykt upp och även om hur vi ska
tackla gamla frågor som ligger och gnager och mal.
Vi får inte stanna i DRs egna utveckling.

15 Distriktrådets nästa möte
Nästa möte med distriktsrådet kommer att avhållas lördagen den 2013-01-26, även det här på
Scandic hotell i Växjö.

16 Mötets avslutning
Då inga ytterligar frågor fanns att ta upp till att diskustera, klarlägga, förtydliga, bereda etc
förklarade Monica J dagens möte för avslutat och tillönskade samtliga en skön och
avkopplande jul- och nyårshelg, samt uppmanade chaufförerna att köra försiktigt och
passagerarna att åka försiktigt.
Alltså väl mött i Växjö om ca två månader.
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Klubban föll härmed, men precis före själva slaget passade Torgny R på att tacka Monica J för
ett väl förrättat distriktsrådsmöte och önska henne likaså en god jul och ett gott nytt år mm.
Därefter hördes klubbslaget eka över Växjö Scandic hotell.

Monica Jönsson
Distriktsguvernör

Bill A. Fridström
Distriktssekreterare

Protokollet justeras

Anders Hult,
LC Vetlanda

Sven Franzén
LC Högsby

PS.
Amícus certus in re incérta cérnitur
Citatet här ovan har tillskrivits Ennius, fornromersk skald, som föddes år 239 f.Kr. i staden Rudiae i
Salento, och han dog år 169 f.Kr.
Rudiae var en av messapiernas städer som låg i den grekiska kolonin Tarantos maktsfär.
Rudiae är främst känd som poeten Ennius födelsestad. Man tror idag att man återfunnit staden i området
Rugge i den italienska kommunen San Pietro in Lama i provinsen Lecce i regionen Apulien.

Porta Rudiae, Lecce - Salento.
Citatet ovan betyder: En säker vän känner man igen i ett osäkert läge.
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