Distrikt 101-SM
Verksamhetsrapport 2014-07-01—2015-06-30.
IP Joe Prestons motto ”Strengthen the PRIDE” stärk stoltheten inte som enskild individ men som Lion
och klubbmedlem i värdens största hjälporganisation.
FRAMTID, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING har varit ledord för verksamhetsårets inriktning 20142015. Vi har fortsatt med det framgångsrika projektet ”Lions Lyfter”. Klubbar som inte har deltagit i
”Lions Lyfter” har erbjudits möjlighet att boka distriktets stöd under verksamhetsåret. Uppföljning
genomförs hos klubbar som deltagit i projektet.
Distriktet består (2015-06-30) av 38 klubbar och 1224 medlemmar (+12) samt en LEO klubb i Växjö
med LC Växjö/Dacke som fadder. Bra jobbat ute i klubbarna!
Distriktsrådet har under året bestått av:
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Anders Eriksson
IPDG
Joakim Värn
1v DG
Jan Almqvist
2v DG
Anders Hult
DK
Hans Folkesson
DS
Dan Jönsson
ZO zon 1
Göran Wising
VZO
Ann-Christin Ohlsson
ZO zon 2
Börje Johansson
VZO
Margareta Linnér
ZO zon 3
Jan Falk
VZO
Vakant
ZO zon 4
Tomy Runeklint
VZO
Marie Erlandsson
ZO zon 5
Göran ”Julle” Johnsson
VZO
Charlotte Samuelsson
ZO zon 6
Sören Sjöholm
VZO
Christer Johansson
GMT*
Joakim Värn 2014 – 2017
GLT*
Bill A. Fridström 2014 – 2017
LEO*
Monica Jönsson 2014 – 2017
LQ*
Tomas Bjelm 2014 – 2017
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LCIF*
Torgny Rönnestad 2012 – 2015
PR/Info
Johnny Berggren
IR
Torgny Rönnestad
YEC
Anita Hult 2013 – 2016
IT, Webb
Ulf Olofsson
DVN
Paul Josefsson
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* Distriktstjänstemän som är utsedda på 3 år

LC Ronneby
LC Eksjö
LC Hultsfred
LC Vetlanda
LC Vetlanda
LC Sölvesborg
LC Karlshamn
LC Sölvesborg
LC Alvesta
LC Uppvidinge
LC Emmaboda
LC Mönsterås, t.o.m. januari 2015
LC Oskarshamn ZO fr.o.m feb 2015
LC Nässjö
LC Vetlanda
LC Vimmerby
LC Västervik
LC Eksjö t.o.m maj 2015
LC Karlskrona/Jarramas
LC Karlshamn
LC Eksjö
LC Hultsfred
LC Kalmar/Unionen
LC Hultsfred
LC Vetlanda
LC Tingsryd
LC Eksjö

Distriktsrådsmöten
Vi har haft fem distriktsrådsmöten och två distriktsmöten, samtliga protokollförda. Höstens DM hölls i
Emmaboda den 13 september och vårens DM hölls i Ronneby den 18 april. De fem DR-mötena har
genomförts i Emmaboda, tre i Växjö och ett i Ronneby. Deltagandet har hela tiden varit mycket högt,
c:a 95 %.

Kommittémöten.
Har hållits i anslutning till ovanstående DR-möten. Information till VZO har varit betydande vid minst 2
tillfällen, i syfte att förbereda inför rollen som ZO.

GMT
Kommittén har arbetat med medlemsrekrytering under Joakim Värns ledning och vi har lyckats bra, då
distriktet till den 30 juni låg på +12 medlemmar och totalt 1224 medlemmar. Distriktet hade en topp
under mars månad på +18 medlemmar. Distriktet är således inte ett i LCI bestämmelser ett fullvärdigt
distrikt som ska vara 1250 medlemmar och minst 35 klubbar.

GLT
Zonvisa utbildningar för presidierna genomfördes i maj 2015 samt att central utbildning för
zonordföranden genomförs i slutet av augusti 2015.

Ungdom
Distriktet skickar under vht-året 2014-2015 14 ungdomar på olika läger i utlandet och till två läger i
Sverige. Distriktets ungdomsläger genomförs i slutet av 2015-2016 med zon 5 som arrangör.

DG:s klubbesök
DG, VDG och 2VDG har delat på klubbesöken under vintern. Vid de klubbesök, 20 st, som jag gjort
som DG har min hustru deltagit i samtliga utom vid två besök. Vi har blivit mycket väl mottagna av
klubbarna och det har varit intressant att följa månadsmötena. Jag har vid mina besök påtalat om vikten
att vi skänker pengar till LCIF och våra egna insamlingsstiftelser. Vidare har jag påtalat vikten att
klubbarna har uppdaterade hemsidor samt påtalat lämpligheten att klubbar har en ”Facebook sida” för
att kunna annonsera aktiviteter samt visa vad klubben sysslar med.

Guvernörsrådsmöten
DG har deltagit i samtliga och på de flesta har även VDG Jan Almqvist deltagit i utbildningssyfte. GR 1
Toronto juli, GR 2 Örebro aug, GR 3 Göteborg okt, GR 4 Jönköping feb och GR 5 i Lund vid RM maj.

Convention
Hölls i Toronto, Ontario Canada den 30/6- 10/7 och var en stor upplevelse, som jag delade med hustru
Madeleine. Paraden blev som vanligt en stor framgång för den skandinaviska gruppen och vi kom trea.
Vi sjöng som vanligt ”Den glade vandraren” minst ett 40-tal gånger. Convention förhandlingarna hölls i
”Air Canada Centre” hemmaarena för Toronto Maple Leafs ishockeylag. I taket kunde vi se vimplar
med Börje Salming och Mats Sundin som varit tongivande spelare i laget.

NSR.
Hölls i år i Danmark och var som vanligt mycket välarrangerat. Tyvärr blev det stort manfall från
Sverige beroende på sjukdom hos flera DG. VDG var dock representerade eftersom viss utbildning
genomfördes samtidigt.

Lions forskningsfond
Våra ledamöter i styrelsen har varit Paul Josefsson och Monica Jönsson, med Joakim Värn som
ersättare. Fonden stöds av lionsdistrikten SM, SV och A. Kontinuerliga rapporter skickas numera från
LFF till klubbar vilket medför att kännedom om verksamheten ökar. Verksamhetsrapport från LFF
behandlades under distriktsmötet.

ZO verksamhet.
ZO har genomfört zonmöten och dessa har protokollförts. I zon 4 har byte av ZO genomförts och VZO
trätt in i rollen som ZO. Zon 3 har inte haft någon VZO under året och detta medför att ZO fortsätter
under kommande verksamhetsår.

DG:s Nyhetsbrev.
Under året har DG skrivit 12 nyhetsbrev, som har distibuerats till samtliga klubbmedlemmar med giltig
e-post adress.

Distriktets hemsida www.lions-sm.nu och IT
Den har skötts föredömligt av webmaster Ulf Olofsson. Hela tiden nytt utseende med intressanta artiklar
om vad som hänt i distriktet.
Medlemsregistret, det svenska stängdes i slutet av mars 2015 och alla klubbar hänvisas till MyLCI som
återfinns på LCI hemsida och via flik på distriktets hemsida.

LCIF
Distriktets klubbar har under våren 2015 bidragit med totalt 66 995,45 USD (ca 564 987,15 SKR) till
LCIF för bl.a. stöd till katastrofer och till mässlingsinitiativet.

Distriktsvalnämd
När det gäller distriktet och nomineringar till DG, VDG och 2vDG kom det fram bra kandidater som
klubbarna kunde nominera. Klubbarna valde Jan Almqvist till DG, Anders Hult till VDG och Christer
Johansson till 2vDG på DM i Ronneby

Ekonomi
Distriktets ekonomi redovisas separat av DK vid DM hösten 2015.

Slutord
Det har varit ett mycket givande DG-år med många fina upplevelser och speciellt klubbesöken har gett
mig en inblick i hur fint klubbarna jobbar med sina aktiviteter. Jag vill även ge samtliga klubbar en
eloge för den fantastiska medlemsvärvning som ni genomfört. Låt oss tillsammans tro att vi brutit den
negativa trenden som låg för oss inom Lions distrikt 101SM i Småland, Blekinge och Öland.
Karlskrona den 2015-08-14.

Anders Eriksson
Distriktsguvernör 2014-2015

