Verksamhetsrapport
2012-07-01 – 2013-06-30
Vår internationelle president, Wayne A. Maddens tema under året har varit
”IN A WORLD OF SERVICE”. Lions hjälpinsatser gör skillnad för människor i hela
vår värld. Stort fokus internationellt under året har varit på läs- och
skrivsvårigheter. 1 av 4 personer i skolåldern är analfabet.
Distriktet består av 38 klubbar och 1227 medlemmar, vilket innebär att vi inte
är fullvärdigt distrikt, men enligt protokoll jobbar klubbarna väldigt aktivt med
medlemsrekrytering och flera nya medlemmar är på gång.
Distriktsrådet har bestått av:
Titel

Namn

Zon

Klubb

DG

Monica Jönsson

1

LC Sölvesborg

IPDG

Torgny Rönnestad

6

LC Hultsfred

1:e VDG

Joakim Värn

5

LC Eksjö

2:e VDG

Anders Eriksson

1

LC Ronneby

Distriktskassör

Hans Folkesson

5

LC Vetlanda

Distriktssekreterare

Bill Fridström

1

LC Karlskrona/Jarramas

GMT-koordinator

Sören Fohlström

1

LC Karlshamn

GLT-koordinator

Anders Eriksson

1

LC Ronneby

Ordf. hjälpkommittén

Torgny Rönnestad

6

LC Hultsfred

Ordf. Ungdom

Madeleine Eriksson

1

LC Karlskrona

PR-info

Johnny Berggren

3

LC Kalmar Unionen

IT&Webmaster

Ulf Olofsson

1

LC Tingsryd

Registerkonsult

Jan-Erik Thoft

1

LC Karlskrona/Jarramas

Valnämnden

Paul Josefsson

5

LC Eksjö

Ledamot GMT

Lennart Svensson

1

LC Ronneby

ZO

Jan Karlsson

1

LC Karlskrona/Jarramas

VZO

Kenneth Knutsson

1

LC Tingsryd

ZO

Lars Nordling

2

LC Rottne

VZO

Göran Alserin

2

LC Lammhult

ZO

Willy Fredriksson

3

LC Mörbylånga

VZO

Johnny Berggren

3

LC Kalmar Unionen

ZO

Sven Franzen

4

LC Högsby

VZO

Charlotte Samuelsson

4

LC Virserum

ZO

Anders Hult

5

LC Vetlanda

VZO

Tomas Bjelm

5

LC Eksjö

ZO

Olle Ahlström

6

LC Hultsfred

VZO

Jan Almqvist

6

LC Hultsfred

OBS! VZO ingår inte i DR, men inbjuds att delta i distriktsrådsmöten.
Den 16 juni började resan till Busan, Sydkorea för att slutföra DGE utbildningen.
Den hölls på Bexco som också var platsen för convention. Det var en gemensam
utbildning för de svenska, danska, norska och isländska DGE:na.
Vi har haft fem distriktsrådsmöten och två distriktsmöten. Det första DR mötet, som också var kick off för det nya distriktsrådet hölls i Ynde. De andra
har hållits på Scandic i Växjö. Där har vi provat en ny mötesordning med stor
framgång. Det sista mötet var i Växjö den 15 juni, då det även blev
överlämnande till DGE Joakim Värn.
Det första distriktsmötet hölls på marinmuséet i Karlskrona den 15 september.
Det var LC Karlskrona/ Jarramas som var värd för detta välarrangerade och
trevliga möte. Vi fick lyssna på en intressant föreläsning om barndiabetes och
hur viktigt 101 SM:s diabetesläger är för ungdomar. Tyvärr kom det besked i
december om att årets läger inte blev av. Det andra hölls i Sölvesborg den 13
april, med prov på den nya mötesordningen som DR har jobbat med under
året. Mötet genomfördes på två timmar, vilket var målet. Val genomfördes och
Joakim Värn valdes till DGE, Anders Eriksson till 1:VDG och Jan Almqvist till
2:VDG. Därefter tog GMT-GLT teamet över och redovisade hur vi skall få lions
att lyfta. Även mötet i Sölvesborg var mycket välorganiserat.
Det har varit totalt 6 guvernörsrådsmöten under året. DG har deltagit på
samtliga dessa. Det första var i Busan, Sydkorea under convention. Det hölls
direkt efter att eden var svuren och ”taggen” med DG ELECT var borttagen.

Det 6:e hölls i Åre 10 maj i samband med riksmötet. Efter riksmötet var det
även överlämnande till det kommande guvernörsrådet.
Europaforum hölls i Bryssel den 5-8 september med flera seminarier att delta i.
Även MD:s Young Ambassador var med, och det var extra roligt att deltagaren
var från vårt distrikt.
Detta år var det Sveriges tur att anordna NSR. Det blev Trollhättan som stod
värd för arrangemanget, 18-20 januari. Seminarier och guvernörsrådsmöte var
på agendan där.
Under hösten har insamling för Världens Barn genomförts med för distriktet
sedvanligt gott resultat. Målet var totalt 80 miljoner kr, resultatet blev nästan
84 miljoner, vilket ger Lionrörelsen ca 4 miljoner kr. En annan viktig aktivitet
som genomförts är mässlingsinitiativet ”en spruta-ett liv” där vi i Lions genom
stora insatser räddat många barns liv. Tältprojektet har också gått mycket bra,
många klubbar har satsat pengar på nya tält till vårt katastroflager. Under året
har det även varit Röda Fjädern insamling med inriktning mot barndiabetes.
Det har också beställts en ”Tullhund” som skall placeras i Karlshamn. Utbildning
pågår och till hösten skall den överlämnas.
GMT- GLT har bildat ett team som träffas kontinuerligt för att få fram verktyg
till klubbarna hur vi skall bli flera och hur vi skall kunna behålla våra
medlemmar. ”Lions lyfter”
Distriktet skickade detta år 9 ungdomar på internationella läger. Det ena av
Sveriges internationella läger anordnas av vårt distrikt och klubbarna i zon 6,
och platsen för lägret är Hultsfred, första halvan av augusti 2013.
Det har blivit flera klubb- och zonmötesbesök och jag har även fått nöjet att
besöka LC Lammhult , LC Nässjö, LC Alvesta och LC Vimmerby/Linnéa på deras
resp jubileum.
TACK ALLA för detta verksamhetsår som jag har fått haft glädjen att vara DG i
101 SM. Det har varit ett fantastiskt roligt, lärorikt och spännande år. Att få
närvara vid klubbmöten och få ta del av klubbarnas arbete har varit väldigt
trevligt och intressant. Lycka till med ert viktiga arbete med hjälpen till
behövande.

Sölvesborg 2013-06-30
Monica Jönsson
DG 101 SM 2012-2013

Var ett stolt lejon, din insats gör skillnad.

