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

Modig Machine Tool i Vireserum
2012-06-02, kl 10.00 - ~ 15.45

1.

Öppnande

Torgny Rönnestad, Anders Ek, Anders Eriksson,
Sven Franzén, Sören Fohlström, Ulf Olofsson, Gay-Olof Alfredsson,
Willy Fredriksson, Reijo Laitinen, Madeleine Eriksson, Jan Karlsson,
Monica Jönsson, Hans Folkesson, Johnny Berggren,
Jan-Erik Thoft och Bill A. Fridström

Hälsade DG, Torgny R, samtliga varmt välkomna till årets sista DR-möte för öppnat.
Torgny lämnade inledningsvis en kort resumé över sitt DG-år, resor, möten och träffar mm.

2.

Val av två protokollsjusterare.

Till att jämte DG justera dagens protokoll valdes,
 Gay-Olof Alfredsson, LC Borgholm
 Anders Ek, LC Högsby

3.

Godkännande av kallelsen

Utsänd (per den 2012-04-24) kallelse godkändes.

4.

Ärenden till punkten 17, övriga frågor.

Se nedan under detta stycke.

5.

Fastställande av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

6.

Godkännande av föregående protokoll DR 3.

Protokoll från DR 3(utsänts 2012-02-04) godkändes och lades till handlingarna.

7.

DG-info:

 RM i Gävle den 18 maj.
Distriktet var väl representerat, val till olika förtroendeposter förrättades (se justerat protokoll,
vilket ska läggas ut på den centrala hemsidan), inkomna motioner behandlades, det beslöts
genomföra vissa avgiftshöjningar.
 Lejonkulan
Eftersom man på centralt håll tagit bort utmärkelser om bästa lionklubb bör även DG trofé
”Lejonkulan” tas bort. Detta bör diskuteras och beslutas vid kommande DM.
 Distriktets verksamhetsrapport tom 2012-05-31 (komplettering)
Har skickats ut till DR och godkändes
 Berzeliusdagarna den 9 maj.
Informerade om stipendieutdelningen vid Linköpings hälsouniversitet och visade en DVD-film
från detta tillfälle. Forskningsfonden delade ut ca 1,1 msek till doktorander och
postdoktorander vid detta tillfälle.
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 Registeravgift – konfliktlösning
Fem (5) uteslutna medlemmar önskar ”konfliktlösning”. För att få denna konfliktlösning skall
den som begär detta erlägga en registreringsavgift. Medlare har tillsatts.
Beslut: DR beslöt att resp den medlem som begärt konfliktlösning skall erlägga en symbolisk
summa om en (1) krona.
 Monarkchevron märken
DG har erhållit ett stort antal märken, att delas ut till medlemmar som varit medlemmar ett
visst antal år. DG kommer att vid lämpligt tillfälle skicka märkena vidare till resp ZO för
utdelning till resp medlem.

8.

DG-elect:

DG-elect, Monica Jönsson tog över from denna punkt ordförandeklubban och föredrog:
 Namn och ”befattningar” på det nya distriktrådet 2012-07-01 - -2013-06-30.
 Distriktets verksamhets- och tidsplan.
 Sina mål och visioner för verksamheten i distriktet och även förhoppningsvis
klubbarna.
Efter Monicas föredragning genomfördes en kortare diskussion om vilka som egentligen ingår i
distriktrådet och vilka som är utsedda av DG.

9.

Fonderade medel för ungdomsverksamhet, bland annat
stadgar för dessa.

Diskuterades om att upprätta någon form av stadgar motsvarande, vad gäller möjligheten att
erhålla medel ur de fonderade medlen för ungdomsverksamhet.
Beslut: Efter avslutad diskussion beslöt DR att föreslå höstens DM att ungdomsfondens
stadgar skall vara:
 Endast enskild Lionklubb inom distrikt 101-SM kan söka.
 Medlen som söks skall avse ungdomsverksamhet.
 Maxbelopp som kan erhållas är 30 000 (trettiotusen) kronor
 Medel kan erhållas vid endast ett (1) tillfälle per klubb.
 DR beslutar om ansökan skall beviljas eller inte.

10.

Skrivelser

 Inkommande
Från LC Vetlanda: Ang stöd ur ”postpengafonden” till inköp av flytvästar.
Beslut: Uppmandes LC Vetlanda att återkomma med förnyad skrivelse.
Från LC Växjö/Dacke: Ett upprop från folkhälsoinstitutet rörande projekt ”hand-i-hand” som
är ett program för stöd till ungdomar i missbrukarhem och att genomföra ett sommarläger för
dessa ungdomar. Växjö/Dacke har ansökt om 30 000 (trettiotusen) kronor till projektet ur
fonden enligt ovan.
Beslut: DR beslöt att ansökt bidrag på 30 000(trettiotusen) kronor kommer att betalas ut, under
förutsättning att kommande distriktsmöte (DM) tillmötesgår DR förslag till ovanstående
stadgar för fondmedlen.
Från LC Växjö/Dacke: Söker 10 000 (tiotusen) kronor som starthjälp av en LEO-klubb.
Beslut: DR beslöt att mot faktura betala ut ansökta uppstartspengar, dock maximalt 10 000
(tiotusen) kronor.
 Utgående
DG avsänt brev rörande konfliktlösning

11.

Rapporter
 Zonerna:
1. Intet
2. Intet
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3. Gay-Olof O: Alla klubbar har bidragit med pengar till mässlingsprojektet. Zonen stöttat
nya optiker i projektet ”vision for all” och nyexaminerade optikers resa till olika
länder, optikerna kommer gärna och informerar vid klubbmöten. Zonen genomför en
gemensam aktivitet på Torsås marknad i oktober. Nästa zonmöte den 11 juni.
4. Anders E: Genomfört trevliga zonmöten, inklusive utbildningar för klubbpresidier.
Inga stora aktiviter. Klubbarna satsar på Världens Barn och låter Röda Fjädern stå lite
tillbaka
5. Intet
6. Reijo L: Genomfört zonmöten och presidieutbildningar Planering pågår för fullt inför
internationellt ungdomsläger 2013. Olika kommittéer är tillsatta och arbetar effektivt.
Namn på lägret ”Camp Smaland/Hultsfred/Sweden” Lägret skall ske mellan 3 aug - 17 aug 2013 och ha huvudbas vid Klostergården i Hultsfred. Viktigt att lägret får en
egen hemsida och även facebook.
Efter dessa informationer ajournerades mötet under cirka en timme för att äta en mycket
välsmakande lunch som medlemmar ur LC Virserum lagat till.

När vi var mätta och belåtna guidade fabrikören och lionsmedlemmen Percy Modig runt
på fabriken. Vi blev storligen imponerade över ”att mitt i det mörkaste Småland” ligger
en fabrik med så mycket internationella uppdrag och tillhörande kompetens. Bravo!
Efter fabriksvisningen och lunchen återupptogs förhandlingarna med förnyade krafter.
 Kommittéerna:
Ungdom: Madeleine E informerade om att 12 ungdomar sänds till läger, 3 st inom
Sverige och 9 st utomlands.
GLT: Anders E gav information om presidie- och ZO-utbildningar. Han bedömde att det
tar ett tag att bygga en adekvat utbildningsorganisation inom distriktet. Tid för kommande
utbildningar skall/bör ges före första DR.
GMT: Sören F inledde med att konstera att just idag är distriktet + 20 medlemmar. Vi är
med andra ord ett fullvärdigt distrikt. Redigerat bildspel om rekrytering mm finns och
kommer att skickas över till ZO och Ulf O vilka ombeds sprida budskapet till klubbarna
och även lägga in det på hemsidan. Sören tackade alla som bidragit till att vi ökat
medlemsantalet
Hjälp: Gay-Olof A meddelade att materiel om Röda Fjädern har skickats ut.
Målet med R Fj nästa år är barndiabetesfonden.
Torgny kompletterade med att MD-nivån priorieterar R Fj före Världens Barn, men det är
självfallet upp till enskild klubb att göra andra prioriteringar..
Lions Quest: Torgny informerade om att: Anders Medin, på kontoret i Stockholm, har
meddelat att två centrala kurser arrangerats och samlade 22 deltagare vardera.
LQ Nyhetsbrev nummer 23 finns nu ute på lions.se.
Planerar att vi i distriktet inbjuder till en central kurs. Beslut på nästa DR.
LQ är ett viktigt instrument för värdegrundsarbete och livskunskap på skolorna .
PR/Info: Johnny B utlovar bättre fart under nästa år. Har under detta år legat lite lågt pga
eget uppdrag som LP i klubben. Johnny föreslår att man bör byta namn från
”information” till ”kommunikation”, ty kommunikation är nyckeln till framgång på alla
nivåer.
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Ulf O: Hemsidan blir bättre om klubbarna skickar in bilder med förklarande text om egna
verksamheter. Ett tips är att sätta upp Ulf på sändlistan för protokoll och andra
klubbmeddelanden. Ulf ingår i en IT-grupp på MD-nivån.
Jan-Erik T: Påminner om att inloggningsuppgifter kommer att skiftas 2012-07-01.
Förhoppnings kommer ett mail att sändas ut om detta. Rapporter fungerar bra för
närvarande. Behåll registeransvariga i klubbarna så länge de trivs och jobbar på.

12.

Ekonomi

Hans F föredrog ekonomin till och med 2012–05-31. Ett preliminärt årsbokslut visar på ett plus
med 15 – 20 000 kronor.
Redovisningen godkändes av DR.
Beslut: Åt Hans uppdrogs att maila till resp klubbkassör handlingen om ”beslutade avgifter”
Diskussion om de sedan tidigare inbetalade pengarna till en narkotikahund
.
Beslut: Åt Hans uppdrogs att arbeta vidare med ärendet och att hunden med förare skall
placeras inom vårt distrikt.
Konstarerades att vi har gått back med ~ 18 000 (artontusen) kronor för diabetslägret. Vad göra
åt detta?
Beslut: Mötet beslöt att föreslå DM att godkänna en höjning av den rekommenderade avgiften
för lägret från dagens 5 000 (femtusen) kr till kommande 5 500 (femtusenfemhundra) kronor.

13.

Ungdomsläger

Informerade Reijo L om planeringsläget inför årets ungdomsläger.

14.

Uppföljning av tidigare fattade beslut.



Från DM 2012-04-14 i Hultsfred:
Finns pengar på kontot för LQ? Det råder för närvarande stiltje rörande LQ. Skall vi
fortsätta samla in pengar till LQ? Förslag presenterades om att överföra pengarna från LQ
till exempelvis barndiabetesfonden.
Beslut: Distriktmötet beslöt att ge DR uppdrag att bereda frågan och återkomma med
förslag till beslut vid kommande DM i Karlskrona 2012-09-15. DG, DG elect och DK
bereder frågan och presenterar förslag vid nästa verksamhetsårs första DR i Sölvesborg.



Ansökan från LC Vretlanda om flytvästar. Se ovan punkt 10



Conventionresa (Gay-Olof A). Se nedan punkt 17 a

15.

Beslut om firmatecknare för 2012-07-01 - - 2013-06-30.

Till att teckna utbetalningsbeslut för Distriktrådet perioden
2012-07-01 – 2013-06-30 beslöt mötet att utse DG-elect, Monica Jönsson,
och DK, Hans Folkesson, var för sig.
Mötet utsåg även 1.vDG-elect, Joakim Värn, behörig att attestera DG utgifter .

16,

Nästa distriktsrådsmöte och distriktsmöte (DM).

Till nästa verksamhetsår första DM, som sker i Karlskrona 15 september, bör någon medicinskt
ansvarig för diabetslägret och en lägerdeltagare inbjudas.

17.

TR

Övriga frågor
a.

Conventionresa (Gay-Olof A): Har kontaktat resebolag och fått prisuppgifter. Dessa
torde belöpa sig till ca 10 000 (tiotusen) kronor per person. Avfärd med buss 4 juli
och hemfärd 10 juli 2013.
Beslut: Åt Gay-Olof uppdrogs att snarast möjligt skicka ut en intresseanmälan till
samtliga klubbar i distriktet.

b.

ZO-utbildning (Anders E): Presenterade utvärdering över genomförd utb.
5 av 6 blivande ZO deltog.
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c.

Framtid (Ulf O) Inget har gjort på distriktsnivå, eftersom inget har gjorts på MD-nivå.
Tänk på att ha rolig på möten och vid aktiviteter. Hur kan man förnya Lions inom
”tilldelade ramar”

d.
Young Ambassadors (Torgny R) Inventera och ta fram förslag på lämpliga
kandidater mellan 15 och 19 år och meddela Torgny dessa namn senast 2013-02-28

18.

Avslutning

I samband med att mötet nådde denna punkt på agendan återtog Torgny ordförandeklubban och
tackade Monica som skickligt lotsat igenom mötet ända hit.
Monica tog tillbaka genast ordet och överlämnade från rådet en storstilad gåva till Torgny som
erkänsla och för det arbete han lagt ner för Lions med alla dess verksamhetsfält under detta
verksamhetsår.
Torgny tackade alla för det eminenta arbete som var och en på olika sätt gjort för vårt Lions.
Före det att Torgny för sista gången slog ordförandeklubban i bordet och avslutade detta
distriktsrådsmöte passade Sören på att hylla Torgny för verksamhetsåret.
Därefter slog Torgny klubban i bordet. Kanske kunde man ana en liten tår i ena ögonvrån

PUH,
It is done!

Torgny Rönnestad
DG

Bill A Fridström
DS

Protokollet justeras

Gay-Olof Alfredsson
LC Borgholm

Anders Ek
LC Högsby

PS
Konung Gustaf II Adolf embarkerar den 2 juni anno 1630 den svenska flottan vid Älvsnabben (ligger på
södra Mysingen) för att med 15 000 man gå över till Usedom (på polska Uznam), vilken är en 445 km²
stor ö vid södra östersjökusten, delad mellan Polen och Tyskland.
Flottan leds av riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm och utgjordes av 27 örlogsskepp och ett stort
antal lastfartyg.

TR

GOA

AE

BAF

