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Protokoll från distriktsrådsmöte 
Lions Clubs, distrikt 101S 

 
 

CJ  SYS  BE  DJ  

 

Vad:  Distriktsrådsmöte  

När:  2020-06-13 

Var:  Kiviks Musteri, Kivik 

Närv:  Bengt Persson, Dan Jönsson, Jan Falk, Hans Folkesson, Britta Andersson, 

Tomas Persson, Bodil Persson, Anders Eriksson, Kent Benediktsson, Britt-Marie Lindquist, 

Jan Seebas, Sten-Yngve Södergren, Christer Johansson, Jan Nilsson, Peter Nilsson, Bert 

Engström, Carl-Gustav Olofsson, Ulf Carlsson, Alf-Göran Andersson samt Lars-Åke 

Truedsson.  

 

Innan mötet hälsade pågående LP i Simrishamn, Britta Andersson, oss välkomna till Kivik och 

Äpplets Hus. 

 

1. Distriktsrådsmötets öppnande (DG) 
DG Bengt Persson hälsade alla varmt välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 

 

2.      DG Elect tar över klubban 
1VDG Christer Johansson presenterade sig själv. Detta blir andra gången han axlar rollen som DG.  

Förra gången var 2017-2018 i distrikt 101SM. Han var i hög grad involverad i förberedelserna 

inför samgåendet mellan 101S och 101SM. 

Beslut: Christer Johansson valdes till ordförande för mötet. 

 

3.      Val av två protokolljusterare 
Sten-Yngve Södergren, 3VDG och Bert Engström, GMT valdes att jämte DG Elect justera 

dagens protokoll. 

 

4.      Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelsen som skickades ut per e-post 18/5 2020 godkändes.  

 

5.      Ärenden till punkt 19, övriga frågor 
Bengt 19a ”VETT/ETIKETT EMAILTRÅDAR”, Bengt 19b ”INBETALNINGAR TILL USA” 

Lars-Åke 19c ”TECKNINGSTÄVLINGEN”, Carl-Gustav 19d ”FONDERNA”, Carl-Gustav 19e  

”STORLEK EGET KAPITAL” 
 

6.      Fastställande av ärendelista. 
Vi behöver ha en punkt om firmateckning. Förslag framkom att ta den under ekonomi och punkten 

får då beteckningen 8b. 

Beslut: Efter tilläggen under punkt 19 övriga frågor samt ändring av dagordningen enligt  

ovan, fastställde mötet ärendelistan. 

 

7.       Följder av coronapandemin. Information till klubbarna. DR och  

          GAT-teamets roll 
DG tog upp lite om följderna för vår verksamhet p g a den rådande pandemin. Det har inte varit  

mycket verksamhet i klubbarna under våren. Detta har så klart lett till mindre intäkter och många  

klubbar kan få problem med de kommande gemensamma betalningarna, bidrag till  

forskningsfonderna och de olika projekten i projektkatalogen. 
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Beslut: Kommande DRAU får diskutera hur arbeta med denna osäkra värld vi lever i just nu. 

 

8a.     Ekonomi/Gemensamma betalningar/Budget/Medlemsavgift  
DK Hans inledde med att presentera aktuell status på våra olika konton. 
Räntefonderna är idag värda 1 020 688 kr. Då information om fonderna efterfrågades i punkt  

19d övriga frågor, passade Hans på att informera om dessa. Vi har två räntefonder och en 

blandfond. Vi började med fondsparande i gamla distrikt 101SM 1999 på direkt uppmaning av 

dåvarande revisorer. De tre fonder vi har idag anskaffades 2018 i samband med byte från 

Swedbank i Vetlanda till Virserums Sparbank.  

Diskussioner om fonderna fördes. Synpunkter framkom om vi ska inneha fonder överhuvudtaget 

och istället ha pengarna på ett vanligt bankkonto.  

Ordföranden tackade för synpunkterna och avrundade diskussionen. Han fastslog att DRAU tittar 

på det här med fonderna och återkommer med förslag hur göra kommande verksamhetsår. 

 
Hans informerade om att samtliga klubbar nu har betalat sina medlemsfakturor. 

 

I resultatrapporten framgår, att vi sedan verksamhetsårets start fram till idag, har förbrukat  

97 967 kr. Aktuellt resultat är 154 952 kr. Kommer bli ett stort överskott i år med anledning av 

inställda möten, minskade resekostnader mm. 

Alf-Göran föreslog att det nya distriktsrådet 2020-2021 får i uppgift att fastställa hur använda 

överskottet.  

 
I balansrapporten framgår att det egna kapitalet uppgår till 97 576 kr.  

Vi har för närvarande inga leverantörsskulder. Diskussion fördes om de 150 bordsstandar och en 

distriktsfana som vi uppmanades av MD att införskaffa våren 2019, innan sammanslagningen av 

distrikten var genomförd, men där betalningen belastades nya distrikt 101S. Man menar att det 

saknas beslut i nya S om detta inköp på totalt 25 000 kr. Konstaterades att det är ok att de står kvar 

som inventarier. Se även punkt 8:c nedan. 

 
Olika konton och summor gicks igenom. Peter tog upp och begärde att kontot servicehundar står 

kvar som eget konto. De medel som finns där används till utbildning av de personer som beviljas 

en servicehund, en utbildning som sker tillsammans med hunden. Därför kan kontot inte slås 

samman med kontot för tullhundar. Vi har fått en ansökan om bidrag till en sådan utbildning som 

diskuterats via mejl i distriktsrådet. Var lite oklart om någon enskild klubb skulle bidra till detta. 

DG föreslog att distriktet betalar den sökandes utbildning. 

Beslut: Mötet beslöt att max 5 000 kr betalas till den sökande för utbildning tillsammans med 

sin servicehund. Medel tas från kontot servicehundar. 

 

Diskussion fördes om Leomedel och Europaforum 2021. Vi har 103 000 kr på Leo’s konto.  

50 000 kr har avsatts till en upplevelseaktivitet under forumet. För övrigt har vi ett riksmötesbeslut 
från 2018 om att avsätta 90 kr/medlem totalt under tre år för att finansiera Leo’s Europaforum, 

som äger rum i Danmark och Sverige 2021. 

Det finns bl a 50 000 kr ur Leos totala summa som är avsatta till Leoklubbars aktiviteter. Dessa 

medel får inte användas till Leo Europaforums kassa. 

 
Hans informerade om att vi har 226 598 kr på kontot Lions Quest. Christer föreslog att vi för över 

100 000 kr till MD:s Lions Quest konto. 

Beslut: Mötet beslöt att vi för över 100 000 kr från 101S Lions Quest konto till motsvarande  

konto på 101MD. 

 

Peter påpekade att 97 000 kr tillhör konto 2854, LQ distrikt. Hans ändrar så de kommer på rätt 

konto. 

 

Med tanke på den rådande pandemin och klubbarnas minskade intäkter avvaktar vi med  

gemensamma betalningar tills vidare. 

 

Christer presenterade sitt budgetförslag för 2020-2021. Baserat på 2 500 medlemmar och en  

oförändrad medlemsavgift på 100 kr/medlem blir intäkterna 250 000 kr. 
Han informerade kort om de beräknade kostnaderna i budgeten. Christer konstaterar att det är för  

tidigt efter sammanslagningen att diskutera en sänkning av medlemsavgiften. 
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I samband med detta föreslog Tomas att, när det blir aktuellt, istället för att sänka 

medlemsavgiften, under en tid inte debitera någon medlemsavgift. Bra förslag tyckte mötet. 

 

Carl-Gustav undrade när beslut om medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska tas. Enligt 

Christer blir det på nästa DM. Diskussion fördes hur hantera detta, då vi redan är inne på nya 

verksamhetsåret när beslutet ska tas. Frågan lyfts igen på första DR-mötet 2020-2021. 

Beslut: Mötet föreslår att budgetförslaget ska föreläggas distriktsmötet, inklusive oförändrad 

medlemsavgift för 2020-2021. 

 

8:b       Firmateckning för verksamhetsår 2020-07-01 – 2021-06-30 
Lions distrikt 101S firma tecknas av distriktsrådet i sin helhet. 

 

DG Christer Johansson 571219-2912 och DK Hans Folkesson 480208-2414 tecknar gemensamt  

distrikt 101S firma gällande ekonomiska frågor, med IPDG Bengt Persson 590325-3556 som 

ersättare.   

 

DG Christer Johansson och IPDG Bengt Persson tecknar gemensamt distriktets firma gällande 

övriga frågor med PDG Alf-Göran Andersson 450217-3711 som ersättare.  

 
DG Christer Johansson attesterar samtliga distriktets utbetalningar, inklusive rese- och 

kostnadsräkningar från distriktets tjänstepersoner med IPDG Bengt Persson som ersättare med 

undantaget att IPDG Bengt Persson med PDG Alf-Göran Andersson som ersättare, attesterar  

rese- och kostnadsersättningar från DG Christer Johansson och DK Hans Folkesson. 

 

Elektronisk attest via epost mellan berörda attestanter är tillåtet. 

 

Distriktsrådets arbetsutskott har delegation att fatta beslut om kostnader upp till 10 000 kr ur 

distriktets administrativa budget samt 25 000 kr ur distriktets aktivitetsbudget, om besluten ej  

utan olägenhet kan vänta till nästkommande distriktsrådsmöte. 

Beslut: Mötet beslöt enhälligt enligt samtliga punkter ovan, avseende firmateckning i  

distrikt 101S, för verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. 

 

8:c    Inköp av fana och bordsstandar till nya distrikt 101S 
Förslag att föra in i detta protokoll att godkänna det genomförda inköpet av fana och bordsstandar 

retroaktivt, till nya distrikt 101S. 

Beslut: Mötet beslöt att godkänna det redan gjorda inköpet av 1 st distriktsfana och  

150 st bordsstandar för 25 000 kr till nya distrikt 101S. Avskrivningstiden ska vara 3 år. 

 

9      Genomgång revisionsrapport från 2020-02-29 (revisor Ulf Carlsson) 
Revisor Ulf Carlsson presenterade sig själv och sin revisorskollega Inga Hansson (ej närvarande 

på mötet). Därefter presenterade han den revisionsrapport från 2020-02-29, som DG Bengt 

skickade ut till distriktsrådet 2020-03-18. 

I sin presentation fokuserar Ulf på en del brister avseende firmateckning och attesteringsrutiner 

som inte rättats till fullt ut. Han tog också upp lite kring våra fonder och regler kring detta.  

Han passade också på att informera om att ekonomin i distriktet sköts på ett bra sätt av Hans.  

Bokföringsmässigt finns inget att anmärka på. 

 

Vidare tog han upp om §37 i vår arbetsordning. När klubbar skickar medel via DK till andra  

insamlingsorganisationer vill han att DK informerar klubbarna om att det bryter mot våra stadgar 
och rekommenderar klubbarna att skänka till våra egna projekt istället. 

 

Ulf vill också att vi tar fram en gemensam inventarieförteckning för nya 101S. Nu finns det en från 

gamla 101S och en från 101SM. Lämplig avskrivningstid för distriktets inventarier bör vara 3 år. 

 

Ulf poängterade att det är viktigt att DK har full koll på stadgarna. Det är DG som är ytterst 

ansvarig för att ekonomin sköts enligt regler och stadgar.  

Beslut: Mötet beslöt att DRAU tillsammans med revisorerna ser till att allt fungerar enligt våra  

regler och stadgar. 

 



Sida 4 av 6 

 

CJ  SYS  BE  DJ  

 

Mötet ajournerades för lunch. 

 

Efter lunchuppehållet bestämdes att vi tar punkt 15 före punkt 14 i ärendelistan. Vi passade även  

på att köra en presentationsrunda. 

 

10.     Rapport från kommittéer 

GLT: Johnny Berggren ej närvarande. Han har skickat en rapport som finns att läsa på  

vår hemsida. 

 

GMT: Bert Engström presenterade sin rapport. Tyvärr har vi fyra nedlagda klubbar i distriktet 

under verksamhetsåret. 

Vi är just nu 2552 medlemmar i 101S och totalt i hela landet 9212 medlemmar. Trenden är att vi 

tappar fler medlemmar än som tillkommer. 

 

GST: Ann-Christin Olsson ej närvarande. Ingen rapport inskickad. 
 

YEC: Jenny Eriksson ej närvarande. Hon har skickat en rapport som finns att läsa på vår hemsida. 

Bert informerade lite kring sommarens inställda internationella ungdomsläger i vårt distrikt som 

flyttas till sommaren 2021. 

Han tog upp om att man gjort en förskottsbetalning på 10 000 kr i januari för hyra av den 

scoutgård vi skulle använda för lägret. 

Beslut: Mötet beslöt att efterskänka dessa 10 000 kr till scoutklubben som ansvarar för den 

aktuella scoutgården. 

 

LEO: Evy Törnqvist ej närvarande. Hon har skickat en rapport som finns att läsa på vår hemsida. 

 

PR/INFO/MARKNAD: Johnny Berggren ej närvarande. DG Bengt tog upp lite kring avtalet med 
telefontillverkaren Doro. Det har gått ut en hel del telefoner sen avtalets början men finns inga fler 

att rekvirera. 

 

IT/MEDLEM: Jan Falk presenterade sin rapport. Hemsidan som skapats för det inställda 

internationella ungdomslägret 2020, aktiverar vi igen till nästa sommars läger. 

 

LFF Skånes hemsida är flyttad till samma webhotell som övriga sidor på hemsidan och uppdaterad 

med ny information. 

 

Det kommer tyvärr inte särskilt mycket information från klubbar och distrikt att lägga upp på 

hemsidan. Det finns numera möjlighet att via hemsidan arrangera videomöten. I nuläget är det bara 
DRAU som använt detta. Jan skickar ut information till klubbarna om detta. 

 

Tyvärr var det tillfälligt problem med MyLCI under maj månad, vilket bl a påverkade klubbarnas 

medlemsrapportering. Felet ska vara åtgärdat och man ska kunna logga in och rapportera som 

vanligt igen. 

 

LIONS QUEST: Britt-Marie Lindquist rapporterade om arbetet med LQ under året. Rapporten 

finns att läsa på vår hemsida. Diskussioner hur nå ut med LQ fördes. 

 

11.     Information om ZO-rapporter/zoner och zonordföranden/vice 

          zonordföranden 
Bengt informerade om att vi har zonordföranden i samtliga zoner kommande verksamhetsår. 

Det finns även flera vice zonordföranden klara, men saknas i några zoner. Nedan ZO fr o m  
2020-07-01; 

Zon 1: Kenneth Persson.  

Zon 2: Lars-Åke Truedsson. 

Zon 3: Jan Lundén. 

Zon 4: Christer Järlesäter. 

Zon 5: Ann-Christin Olsson. 

Zon 6: Carl-Magnus Persson. 

Zon 7: Lars Landebring. 

Zon 8: Bengt Persson. 
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12.     DG Info 
DG Bengt inledde sin punkt med att konstatera att året började bra med bildandet av leoklubben i 
Kristianstad, som kallar sig LionSingers-Leo Club Kristianstad. Han har fått inbjudan till flera 

klubbar under våren, som han tyvärr inte fått möjlighet att besöka, med anledning av pandemin. En 

bra höst, en betydligt sämre vår sålunda. Det är oroande att flera klubbar har få medlemmar, några 

har lagts ner. 

Vi måste göra något för att hjälpa de klubbar som är på väg att försvinna. En del i detta är att 

analysera klubbens inre arbete och ta reda på varför man lämnar klubbarna och Lions. 

Bengt menar att det finns alla möjligheter att bli ett framgångsrikt distrikt, om vi hjälps åt. 

En del i detta är att prata om distrikt 101S, inte det sammanslagna distrikt 101S. 

 

13.     Uppföljning av tidigare beslut 
Inget att rapportera under denna punkt. 

 

14.    Lions Forskningsfonder 
Tomas informerade om LFF Skåne. Det går hyfsat bra och man kommer att klara målet för detta 

verksamhetsår, att dela ut 1 000 000 kr. Det kommer förmodligen bli svårare nästa år. 

Han kunde stolt meddela att för varje insamlad 100-lapp delas 97,50 kr ut, alltså endast 2,50 kr till 

administrativa kostnader. Vidare informerade han om att, mitt i den rådande krisen med pandemin, 

har 118 minnesbrev gett 56 000 kr till kassan 

Man fattas en suppleant i styrelsen för närvarande.  

 
Paul Josefson har skickat en rapport avseende LFF Linköping. Den finns att läsa på vår hemsida. 

 

15.    Resultat valen till DM och RM 
Anders informerade om valen till DM och RM och presenterade resultaten från den digitala 

omröstningen. Sett till omständigheterna ett bra och demokratiskt sätt att rösta på, menar Anders. 

De flesta har upplevt processen som enkel att utföra. Valen har gällt posterna till DG, 1VDG, 
revisorer och ersättare till dessa samt poster i forskningsfonderna. 

 

Kent redogjorde lite kring valen på MD-nivå. Vi har efter dessa val fem poster från 101S i 

101MD. Dessa är; 

VGRO: Alf-Göran Andersson. 

Revisor: Ulf Wiberg. 

Revisorssuppleant: Hans Folkesson. 

Vice YED: Bert Engström. 

RVN: Anders Eriksson (ersätter Kent Benediktsson). 

 

16.    Motioner från klubbarna 
Vi har fått två motioner som skulle tagits upp på DM2 i Alvesta som ställdes in.  

Den ena motionen kommer från LC Löddeköpinge om sänkt medlemsavgift. Medlemsavgiften för 

kommande verksamhetsår har behandlats under punkten ekonomi ovan. 

 

Den andra motionen kommer från LC Karlskrona/Jarramas om stöd till diabetesläger arrangerat av 

organisationen Diabetesmammorna. P g a den rådande pandemin blir det inget läger i sommar som 

planerats. Motionen har diskuterats i DRAU som tycker att det är ett en god tanke att stödja ett 

sådant här läger men att vi behöver mer ”kött på benen” för att kunna arbeta vidare med motionen. 
DG Bengt föreslog att gå tillbaka till klubben om motionen. 

Beslut: Mötet beslöt enligt DG:s förslag ovan. 

 

17.    Inkomna skrivelser 
Skrivelse från LC Trelleborg till distriktsrådet om hjälp med en betalning avseende ungdomar och 

läger. Konstaterades att det är en klubbfråga och inte en distriktsfråga. 
 

18.    Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 
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19.    Övriga frågor 
a: DG Bengt om vett och etikett i mejlkorrespondens. Med tanke på den emellanåt hårda tonen i 

mejlkorrespondensen mellan ledamöter i distriktsrådet, vill Bengt att vi tänker på hur vi svarar och 

skickar mejl. Ibland är det bättre att ringa varandra och reda ut saker. Det är också bra att undvika 
att skicka eller svara till alla när ett mejl kanske egentligen är en diskussion mellan två parter.  

 

b: DG Bengt om inbetalningar till LCI i USA. Många klubbar har upplevt problem med 

betalningar direkt till LCI. Hur ska man göra? Hans informerade om att problemet beror på att MD 

har Handelsbanken som bank och banken godkänner inte vissa betalningar. Varje klubb som gör 

en utlandsbetalning får också betala en avgift på 50 kr/betalning.  

Tomas föreslog att kansliet i Stockholm reder ut detta och återkommer till klubbarna hur de ska 

förfara vid betalningar till LCI i USA. 

 

c: Lars-Åke om teckningstävlingen (fredsaffisch). Allerums skola som vann tävlingen skulle 

belönas av distriktet i form av att en trollkarl skulle uppträda och lite förtäring. Det är 2 500 kr 
plus moms till trollkarlen samt lite pengar till förtäring. Ett löfte till skolan som måste infrias. 

Beslut: Distriktet ställer upp med max 5 000 kr till ovanstående. LC Helsingborg/Sofiero 

ansvarar för det praktiska kring detta. 

 

d. Carl-Gustav om våra fonder. Han tyckte att han fått svar under punkten ekonomi ovan. 

 

e: Carl-Gustav om storleken på eget kapital. Han tyckte han fått svar under punkten ekonomi 

ovan. 

  

20.    DG Elect presentation distriktsråd 2020-2021 
Christer presenterade ledamöterna i distriktsrådet för kommande verksamhetsår. 

 

21.    DM1 2020-2021 
DM1 kommer eventuellt att äga rum i Alvesta, förhoppningsvis i september. 
 

22.    Distriktsrådets nästa möte 
Inget datum eller plats klart för DR1 2020-2021. 

 

23.    Mötets avslutning (DG) 
Innan mötet avslutades passade IPDG Alf-Göran Andersson på att tacka DGE Christer för ett 

mycket väl och effektivt genomfört möte. Därefter förärades DG Bengt en låda med läckerheter 

från Kiviks Musteri som tack från distriktsrådet för sitt år som DG i det nya distrikt 101S. 

 

Därefter tackade DG ledamöterna för sitt arbete under året, önskade Christer lycka till som DG 

kommande verksamhetsår och avslutade därefter mötet. 

 

Kivik 2020-06-13 
 

Christer Johansson, 1VDG 101S                             Dan Jönsson, DS 101S 

 

 

Protokollet justeras 

 
Sten-Yngve Södergren, 3VDG 101S                             Bert Engström, GMT 101S 
 

PROTOKOLLET JUSTERAT VIA EPOST 

 

 

 


