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Protokoll från distriktsrådsmöte 
Lions Clubs, distrikt 101S 
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Vad:  Distriktsrådsmöte  

När:  2019-11-30 

Var:  LC Kristianstads klubblokal 

 

Närv: Bengt Persson, Christer L Johansson, Alexandra Castelo Branco, Kent 

Markestedt, Lennart Redborn, Peter Nilsson, Carl-Gustav Olofsson, Jan Seebass, Eddy 

Sundberg, Lars Gustafsson, Alf-Göran Andersson, Lars-Åke Truedsson, Kjell 

Alexandersson, Evy Thörnqvist, Britt-Mari Sellbrink, Alf Andersson, Bert Engström, 

Jenny Eriksson, Jan Lundén, Sten-Yngve Södergren, Olivia Costea, Jan Falk, Hans 

Folkesson, Ann-Christin Olsson, Johnny Berggren. 

 

Hans Folkesson och Jenny Eriksson lämnade mötet efter lunchuppehållet. 
 

 

1. Distriktsrådsmötets öppnande 

Innan mötet öppnades lämnade DG Bengt Persson över ordet till LP Agneta Rydén, LC 

Kristianstad, som hälsade alla välkomna och förklarade lite praktiska detaljer.  

Därefter förklarade DG Bengt distriktsrådsmöte 2 öppnat. 
 

2. Val av två protokolljusterare 

Alf Andersson, LC Bara och Lars-Åke Truedsson, LC Helsingborg Sofiero utsågs att 

tillsammans med DG Bengt justera dagens protokoll. 
 

3. Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelsen som skickades ut per e-post 11/10 2019 godkändes.  

 

4. Ärenden till punkt 19, övriga frågor 

a. Zonindelning 

b. 3 VDG 

c. Fredsaffisch 

d. Handböcker 

e. Diabetesläger 

f. NSR-projekt 

g. Skatteavdrag för gåvor 
 

5. Fastställande av ärendelista. 

Beslut: Efter tilläggen under punkt 19 godkändes ärendelistan. 
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6. Ekonomi  

Distriktskassör Hans Folkesson redogjorde för den aktuella ekonomin för distrikt 101S. 

Några frågor kom upp, bl a om sommarens ungdomsläger och där finns 480 000 kr på 

kontot för ungdomsläger och 74 000 kr för värdfamiljer. 

Nivån på medlemsavgiften i distriktet diskuterades också. 

Beslut: DR får i uppdrag att kontrollera att nivån på kostnader och intäkter står i 

proportion till distriktsmedlemsavgiften.  
 

7.      Rapport från zoner ZO 1-15 

AU utreder hur rapporterna ska presenteras på hemsidan. 
 

8.      Rapport från kommittéer 

GLT: Jonny Berggren rapporterade lite om hur planerna går med distriktets 

presidieutbildningar. Dessa skall försöka genomföras på tre platser. 

 

GMT: Bert rapporterade från ett zonmöte i zon 13 där han och Carl-Gustaf Olofsson 

genomfört den då zonen saknar ZO. Ingen ZO utsågs men det finns hopp till nästa år. 

Medlemsantalet sjönk som vanligt vid verksamhetsårets början, men har nu börjat 

återhämta sig.  

 

GST: Ann-Christin Olsson rapporterade lite om sitt arbete. Det är svårt att registrera 

aktiviteter i MyLion.  

 

New Voices: Ingen rapport. 

 

YEC: Jenny Eriksson rapporterade lite om det stundande ungdomslägret. Allt är inte 

under kontroll än så länge och det är lite kris. Som vanligt saknas det värdfamiljer än så 

länge. 

 

LEO: Evy Törnqvist rapporterade bl a om att dom ska ta fram en guide till ungdomarna 

om hur Sverige fungerar på olika plan. 

 

PR-Info: Johnny rapporterade att det finns info på MD hur vi kan marknadsföra oss. 

 

IT: Jan Falk rapporterade. 

 

DVN: Ingen representant från distriktsvalnämnden men Jan rapporterade lite om 

utskicken till klubbarna och nomineringarna som skall in. Sten-Yngve tycker vi måste 

bli bättre på att nominera kandidater från 101S till MD. 

 

HR: Bert Engström rapporterade om Hedersrådet och att han satt skapat ett 

arbetsutskott med följande representanter; Bert Engström, Christer L Johansson,  

Alf-Göran Andersson och Anders Hult. 
 

9.      DG Info 

DG Bengt informerade lite från Guvernörsrådet.  

-GR kommer inte förorda något Rikslotteri på MD-nivå. Beslut i frågan tas på nästa 

Riksmöte. 

 

-GR valde Margareta von Wachenfeldt till ny MD New Voices. 
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-Alf-Göran Andersson har interimistiskt utsetts till MD IRC (Ordförande för 

internationella hjälpprojekt) fram till 2020-06-30 och ska då i första hand hantera 

kommande NSR-projekt. 

 

-DG informerade om att Alf-Göran Andersson kandiderar till posten som Vice 

Guvernörsrådsordförande. 

 

-I gemensamma betalningarna missades i år dom extra 10 kronor/medlem som tillfälligt 

under tre år ska betalas in och som är öronmärkta för LEO’s Europaforum  

”LEF Swedania 2021”. Det blir dubbelt nästa år för pengarna behöver komma in. 

 

10.     Uppföljning av tidigare beslut 

Inga tidigare beslut att följa upp fanns. 
 

11.    Lions Forskningsfonder 

Inget nytt om fonderna fanns att rapportera. 

Beslut: Att AU tar upp frågan hur utdelningen ska ske i Skåne. 
 

12.    Conventionlotteri  

VDG Christer L Johansson informerade lite om det stundande conventionlotteriet, där 

någon medlem kan få chansen att resa till Singapore på Convention 2020. 

 

13.    Handlingsplan miljöfrågor 

Eddy Sundberg frågade lite om distriktet har någon handlingsplan och budget för 

miljöarbetet i distriktet samt möjlighet att få loss några pengar.  

Svar: Någon budget finns inte utan man får skriva en begäran om anslag av 

distriktet. 

 

DG slog ett slag för vikten av miljöarbete i klubbarna. Miljö ska praktiskt vara med 

både på möten och i våra aktiviteter. 
 

14.    Utskick till klubbar från DR-ledamöter/adjungerade 
När något ska skickas ut från distriktet måste DG få en kopia först, då han står som 

ansvarig utgivare. 

Beslut: AU fick i uppdrag att se över hur protokollen från klubbar och zoner ska 

skickas ut. 

15.    Lions Quest 

DG rapporterade lite om Lions Quest. 
 

16.    LCIF 

Alexandra Castelo Branco rapporterade lite från LCIF och Kampanj 100. Lite negativa 

röster hördes om det här med att klubbar kan erhålla märken och titlar beroende på hur 

mycket pengar man skickat till Kampanj 100.   
 

17.    Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 
 

18.    Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser. 
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19.    Övriga frågor 

a. DG informerade om ett förslag på att minska antalet zoner från 15 till 7 zoner. AU 

ska ta fram riktlinjer på hur det här ska genomföras. 

 

b. DG informerade om att 3 VDG kommer att tas bort till nästa verksamhetsår eftersom 

organisationen med storzoner och delzoner tagits bort och det behovet inte längre finns. 

 

c. Fredsaffischtävlingen. Vinnare är Diba Bayat, årskurs 5 på Holmaskolan i Malmö. 

 

d. DG hade med handböcker till de klubbar som beställt. Han uppmanade 

zonordföranden att ta med till sina klubbar. 

 

e. Johnny Berggren informerade om att det ska anordnas ett diabetesläger i Ronneby 

och tanken är att det ska vara en zonaktivitet för zonerna 24 och 32. 

 

f. Alf-Göran informerade lite om kommande NSR-projekt som förmodligen blir att 

bygga en barnklinik i Tanzania. Alf-Göran vill att vi bjuder in Shalini Persson till nästa 

DR och får information om ett projekt i Kongo som går ut på att hjälpa flickor och 

kvinnor som blivit utsatta för övergrepp. 

 

g. Frågan om skatteavdrag för gåva till Lions kom upp. Lions är inte en av de godkända 

hjälporganisationerna hos skatteverket. 

 

20.    Nästa möte 

Nästa möte blir i Alvesta 2020-03-14 kl. 10.00. 

 

21.    Avslutning 

DG Bengt Persson tackade för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 

 

Kristianstad 2019-11-30 
 

 

Bengt Persson, DG 101S                       Christer L Johansson, mötessekreterare 

 

 
Protokollet justeras 

 
Alf Andersson, LC Bara                       Lars-Åke Truedsson, LC Helsingborg Sofiero 

 
PROTOKOLLET JUSTERAT VIA EPOST 

 

 

 


