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Protokoll från distriktsrådsmöte 
Lions Clubs, distrikt 101S 

 
 

BP  SYS  CGO  DJ  

 

Vad:  Distriktsrådsmöte  

När:  2019-09-07 

Var:  Mandarin Garden, Alvesta 

Närv:  Bengt Persson, Dan Jönsson, Jan Falk, Hans Folkesson, Anders Eriksson, 

Göran Johnsson, Sten-Yngve Södergren, Evy Törnqvist, Ann-Christin Olsson, Åse Engström 

(gäst), Bert Engström, Carl-Gustav Olofsson, Ulf Carlsson (revisor), Inga Hansson (revisor), 

Alf-Göran Andersson samt Ana Veljanovski.  

 

Revisorerna lämnade mötet efter sin redovisning under punkten 6 Ekonomi. Hans Folkesson 

lämnade mötet efter lunchuppehållet. 

 

1. Distriktsrådsmötets öppnande 
DG Bengt Persson hälsade alla varmt välkomna till det första DR-mötet i vårt nya distrikt 101S 

och förklarade därefter dagens möte öppnat. 

 

2. Val av två protokolljusterare 
Sten-Yngve Södergren, 3VDG och Carl-Gustav Olofsson, 2VDG valdes att jämte DG justera 

dagens protokoll. 

 

3. Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelsen som skickades ut per e-post 8/8 2019 godkändes.  

 

4. Ärenden till punkt 15, övriga frågor 
Carl-Gustav 15a ”KALLELSEN TILL DM”, ”HEMSIDAN” och ”HUR GÖRA I DELZONER  

SOM SAKNAR DELZO”. 
 

Bengt 15b ”DISTRIKTSFANOR” 

 

5. Fastställande av ärendelista. 
Då kassören måste lämna mötet efter lunch och revisorerna kommer att lämna mötet efter sin 

presentation, föreslår DG att vi ändrar i dagordningen och tar punkten Ekonomi/Revisorer under  

punkt 6 och DG-Info under punkt 9. 

Beslut: Efter tilläggen under punkt 15 Övriga frågor samt ändring av dagordningen enligt  

ovan, fastställde mötet ärendelistan. 

 

6. Ekonomi/Revisorer  
Hans inledde med att informera om att bokslutet för 101SM 2018/2019 är klart, liksom revisions- 

berättelsen för denna tid. Därefter redovisade han aktuell status på våra konton. Räntefonderna är 

idag värda 1 034 579 kr och har ökat ca 8 000 kr på de senaste 10 veckorna. 
 

I balansrapporten framgår att det egna kapitalet från 101SM till nya 101S uppgår till 48 143 kr.  

Vi räknar med att gamla distrikt 101S, efter sitt avslutande distriktsmöte senare i september, 

kommer att gå in med ca 40 000 kr till nya 101S. 

 

I resultatrapporten framgår att vi sedan verksamhetsårets start fram till idag har förbrukat 9 402 kr. 

 



Sida 2 av 6 

 

BP  SYS  CGO  DJ  

 

Kassören tillsammans med DG har lagt en budget på 256 900 kr för innevarande verksamhetsår 

och man räknar med ett överskott på ca 20 000 kr. 

Alf-Göran undrade om man budgeterat för Hedersrådets möten under året och föreslog att avsätta 

10 000 kr i budgeten till HR. Diskussioner fördes. 

Beslut: Mötet beslöt att godkänna budgeten med en omfördelning av medel så att Hedersrådet  

får 10 000 kr till sina aktiviteter under verksamhetsåret. 

 

Jan uppskattar att IT-kostnaderna kommer att överstiga det som budgeterats och hamnar troligen 

på ca 4 000 kr under verksamhetsåret. 
 

Från tidigare kassören i gamla 101S har överförts 583 657 kr. Dessa pengar har fördelats i  

balansrapporten på rätt ställen enligt medföljande underlag från tidigare kassören. 

Det finns bl a 50 000 kr ur Leos totala summa som är avsatta till Leoaktiviteter. Dessa medel får 

inte användas till Leo Europaforums kassa. 

 

Hans avslutade med att informera om att det fortfarande är problem med vissa klubbars  

inbetalningar till DK. När man gör inbetalningar ska man skriva klubbnamn ”LC Namn”, 

”ev fakturanummer” eller ”vad inbetalningen avser”. 

 

6:b       Omläggning räkenskapsår  
DK Hans informerade om att då vi har brutet räkenskapsår från 1/7 – 30/6 inom hela 

Lionsrörelsen (även internationellt), men inte i vårt distrikt 101S, behöver vi göra en  

ansökan om detta hos Skatteverket i Göteborg. Hans behöver sålunda ett protokollsutdrag på ett 

beslut kring detta. 

Beslut: Mötet beslöt att ge DK Hans Folkesson mandat att ansöka om brutet räkenskapsår hos 

Skatteverket i Göteborg. Mötet beslöt punkten vara omedelbart justerad. 

 

6 forts  Revisorer 
Distrikt 101S revisorer Ulf Carlsson, LC Råå och Inga Hansson, LC Wä presenterade sig själva. 

Revisorerna har sammanställt en lista på 10 punkter som gicks igenom på mötet. Denna lista  

bifogas detta protokoll och nedan skrivning är kommentarer till punkterna eller sådant som inte  

framgår av punkterna. 

 
Punkt 2: Tillkom att man ska kunna härleda beslut om utbetalningar som tas av DR eller AU till 

själva utbetalningen.   

 

Punkt 3: När vi använder oss av texten ”protokollet är justerat via epost” måste mejlen från de som  

justerat och godkänt bifogas protokollet. Revisorerna vill att vi funderar på hur arkivera  

protokollen, i pärm eller digitalt. Även AU-protokoll och zonmötesprotokoll ska hanteras på 

samma sätt. Frågor till AU får beredas som beslut på DR. 

 

Punkt 4: Vi anpassar attesträtten efter den skrivning som revisorerna föreslår. Gäller även för 

distriktets klubbar. 

 

Punkt 5: Kan vara ett alternativ enligt revisorernas förslag. Våra räntefonder är också ett bra  
alternativ. 

 

Punkt 6: Attestregler i nya distrikt 101S har inte tagits fram. Alf-Göran föreslår att vi använder oss  

av gamla 101s formulering fast med nya namn. Den behöver dessutom revideras. 

Beslut: Mötet beslöt hänskjuta ärendet till AU för fortsatt beredning och beslut i närtid. 

 

Punkt 8: Saknas hur hantera beslut och sändlista för protokollen från AU-möten. Detta måste 

ordnas. 

 

Punkt 9: Vi har begränsat antalet ledamöter i DR, t ex genom att endast ZO i de tre zonerna ingår 

i DR. Det kommer även att arrangeras ett antal Go To Meeting under året, för att hålla nere 
möteskostnader. 

 

Övrigt: DK kommer fortlöpande att skicka resultat- och balansrapport till revisorerna via mejl. 
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DG tackade revisorerna för genomgången och för att de kommit till dagens möte. 

Revisorerna lämnade därefter DR-mötet. 

 

7. Rapport från zoner ZO 1-3 
ZO1: Carl-Gustav Olofsson presenterade en rapport avseende sitt arbete från DM i Åseda i april 

fram till nu. Han deltog i ett arbetsutskottsmöte i Alvesta den 18/7, där man bl a tog upp om 

arbetsordningen för de tre zonordförandena i avsikt att färdigställas till dagens möte. Har börjat 

kontakta delzonordförandena i zon 1. Har för avsikt att besöka alla delzonerna minst en gång 

under verksamhetsåret. Zon 1 omfattar ca 1 000 medlemmar och för närvarande saknas det 

delzonordföranden i två delzoner. Delzonerna ska ha plats på hemsidan för protokoll, aktiviteter 

mm. 

 

Alf-Göran efterfrågade det dokument för ZO:s arbetsordning som skulle presenteras idag. Ett 

sådant dokument är inte framtaget, däremot har ett utkast till handbok tagits fram kring ZO:s 
arbete. 

 

ZO2: Sten-Yngve Södergren har arbetat med att försöka få fram namn mm på vilka som är 

delzonordföranden i zon 2, samt att därefter etablera kontakt med dessa. Tanken är att han ska 

bjudas in till de första zonmötena.  

Ett viktigt arbete i zon 2 blir, enligt Sten-Yngve, att få samman tre olika Lionskulturer till en 

gemensam. Zonen består av delzoner från de gamla distrikten S, SM och SV. 

 

Sten-Yngve presenterade också den framtagna handboken för ZO, där handbok för 

regionordförande använts som förlaga. Förslaget diskuterades framförallt kring de delar som 

tangerar områden som GLT, GMT och GST. Anders Eriksson föreslog att ta punkterna i 

handboken som informella punkter att använda sig av. 
 

Mötet enades om att revidera förslaget och ta bort de delar som handlar om samarbete med GLT, 

GMT och GST, samt införliva de delar som ingår i uppdraget som vice DG. Det är viktigt att vi nu 

inledningsvis inte skapar en ny nivå och rör om i andra kommittéers arbete. Bengt poängterade att 

de tre ZO ska vara länken mellan DR och delzonordförandena, en form av kommunikatör helt 

enkelt. Fokus för de tre ZO ska ligga på VDG-arbetet. 

Beslut: Handboken för ZO arbetas om, redigeras utifrån ovanstående och skalas ned i 

samarbete med DG. 

 

ZO3: Göran Johnsson avser att samla delzonordförandena i zon 3 till ett möte i slutet av 

september. Det saknas delzonordföranden i en del delzoner i zon 3. 
 

8.      Rapport från kommittéer 

GLT: Johnny Berggren ej närvarande. Kommer att skicka en rapport. 

 

GMT: Bert Engström deltog i en utbildning för GMT, GLT och GST i Upplands Väsby den  

23-25 augusti 2019. En verksamhetsplan har tagits fram. I juli månad 2019 var vi totalt 2642 

medlemmar, fördelat på 97 klubbar i nya distrikt 101S. En del klubbar har stora 
medlemsintagningar, men det finns även klubbar som har problem och behöver hjälp. För att 

kunna hjälpa är det viktigt att göra noggranna analyser av klubbarna och ta reda på varför man har 

problem. 

 

GST: Ann-Christin Olsson visade en arbetsplan för verksamhetsåret i form av en Power Point 

presentation som hennes team arbetat fram. I denna finns teamet presenterat, mål och visioner för 

distriktet samt inte minst genomförandet och hur få ut budskapen och implementera dem i 

klubbarna. Diskussioner fördes. 

Carl-Gustav menar att rollen som GST ute i klubbarna är väldigt oklar. Man kan säga att det 

motsvarar hjälpaktiviteterna (service) i klubbarbetet. I många klubbar innehas rollen ofta av en 

aktivitetsordförande eller annan representant i aktivitetskommittén. 
 

 

Mötet ajournerades för lunch. 
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New Voices: Ylva Sjöholm ej närvarande. Bengt informerade att man på GR2 fick information om 

att man vill att fyra Lions i varje distrikt ska utses att arbeta med detta. Det fattades dock inget 

beslut om detta. 

 

YEC: Jenny Eriksson ej närvarande. Hon har dock lämnat en rapport om sommarens 

internationella ungdomsläger i vårt distrikt 11-25/7 2020 utanför Ystad. 

Hon uppmanar alla medlemmar att hjälpa till att hitta värdfamiljer till ungdomarna under tiden 

4-11/7 2020. Om det kommer långväga gäster gäller tiden från den 27/6 2020 till dessa ungdomar. 

Detta läger är det enda som arrangeras i Sverige sommaren 2020. 
 

LEO: Evy Törnqvist gläds åt att vi nu har två Leoklubbar i distriktet i och med bildandet av  

Leo Lion Singers i Kristianstad. Växjöklubben är mycket aktiv just nu. En ny styrelse har utsetts. 

Man har haft välkomstmässa för nya studenter i Växjö, 40 studenter visade intresse att bli Leo. 

Inom kort kommer ett uppföljningsmöte att hållas. Evy poängterade hur viktig Leoklubbens 

aktiviteter är för Lionsklubben i Växjö. 

 

PR/INFO/MARKNAD: Johnny Berggren ej närvarande. Enligt uppgift kommer det att arrangeras 

telefonmöte med PR/Info ansvariga i distriktet i oktober. 

 

IT/MEDLEM: Jan Falk tog upp om inrapporteringen av sammanställningen av klubbarnas 
insamlade medel föregående verksamhetsår. I gamla 101SM har själva insamlingen av klubbarnas 

rapporter skötts av PR/Info ansvarige och sedan sammanställts av Jan. I gamla 101S har detta 

skötts av ZO i respektive zon. Hur förfar vi nu?  

Beslut: Mötet beslöt att uppdra åt delzonordförandena att samla in uppgifterna och att Jan 

ansvarar för den totala sammanställningen. 

 

Jan undrar vidare hur vi hanterar de protokoll som skickas in från klubbarna nu när det blir så 

många fler protokoll (97 klubbar). Han vill också att vi beslutar vilka som ska kunna lägga upp 

dokument på hemsidan. 

Beslut: Mötet beslöt att klubbprotokoll skickas till ZO och delzonordförandena.  

När det gäller att lägga upp dokument på hemsidan beslöt mötet att, förutom Jan, ska även  

distriktssekreteraren, distriktskassören och de tre zonordförandena kunna göra detta. 

 

DVN: Anders Eriksson informerade om att samarbetet mellan de tre ledamöterna i  

distriktsvalnämnden fungerar bra. DVN kommer normalt inte att närvara vid varje DR-möte, men 

dyker upp när det är dags för nomineringar till distrikt och på MD-nivå. 

Anders önskar en talpunkt på kommande DM där han vill ta upp om att hjälpas åt att se över 

lämpliga personer för poster på distrikts- och riksnivå. 

Han avslutade sin punkt med att uppmana klubbarna att nominera, inte bara nya kandidater utan 

även de som kvarstår och inte avsagt sig sitt uppdrag.  

 

HR: Hedersrådet kommer att ha sitt första möte i nya distriktet direkt efter distriktsmötet i 

Hässleholm den 12 oktober. 
 

9.      DG Info 
DG Bengt inledde sin punkt med att dela ut en progressiv MJF till Evy för hennes energiska 

och outtröttliga arbete med Leoklubben i Växjö och arbetet med att hela tiden tillsammans med 

Leoungdomarna själva attrahera nya medlemmar till klubben. Hon förärades en lång och varm 

applåd från ledamöterna. 

 
Bengt berättade lite kring IP:s besök på GR2 i Upplands Väsby i augusti. IP uppmanar oss att satsa 

på nyblivna pensionärer i vår jakt på nya medlemmar. 

 

Vi har hittills samlat in 13 570 000 kr till De Glömda Barnen. Insamlingen pågår t o m 30/6 2020. 

Insättningar till DGB görs direkt till DK och det är viktigt att märka insättningen med ”DGB”. 

 

Efter indelningen av Lions Sverige i fem distrikt har för närvarande distrikt 101N lägst antal 

medlemmar och 101S flest. 
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Second Chance ansiktsoperationer kommer att lämnas till AU för utredning. Rikslotteriet ska 

utredas av controllern. 

 

När det gäller Bring Quality to Life och Lions katastroftält, avser man att byta ut de vanliga 

tygtälten till moduler i aluminium istället. Anledningen är att tygtälten möglar. 

 

Glöm inte Världslionsdagen den 8 oktober. DG pushar för diabetesinsamlingen, men klubbarna 

bestämmer själva hur de vill göra den här dagen. Det är dessutom diabetesdagen i november då 

man lämpligen samlar in pengar till detta. 
 

DG påminde om att Lions kan söka medel ur Konungens Jubileumsfond. Kolla information om 

fonden för att veta kriterier, ansökningstider mm. 

 

GR har beslutat att sponsra Pregames (för Special Olympics) som äger rum i Östersund i februari 

2020 med 300 000 kr. 

 

Hur kan/ska man agera om en katastrof inträffar i närområdet. En grupp har bildats för att arbeta 

med detta och målet är att ta fram en beredskapsplan. 

 

Ana Veljakovski, kassör i LC Växjö kommer att delta på samtliga DR-möten under året som 
adjungerad ledamot för att sätta sig in i distriktsekonomin. 

 

Jan framförde önskemål om att DG skulle sammanställa ett organisationsschema där det tydligt 

framgår vem som gör vad. 

Beslut: DG tar fram ett sådant organisationsschema. 

 

10.     Uppföljning av tidigare beslut 
Inget att rapportera då detta var första DR-mötet i nya distrikt 101S. 

 

10b.  Funktionärer Rent Vatten 
Alf-Göran informerade om att enligt stadgarna för Lions Rent Vatten (LRV) ska distriktet utse en 

ledamot av projektstyrelsen och en revisor i projektet.  

Till ledamot av projektstyrelsen föreslås Ronny Quist, LC Trelleborg och som revisor föreslås Bo 

Alfonsson, LC Kristianstad. Det noteras att LRV just fått en Grant från LCIF på 100 000 USD. 

Beslut: Mötet beslöt att till ledamot i projektstyrelsen välja Ronny Quist, LC Trelleborg och som 

revisor i projektet välja Bo Alfonsson, LC Kristianstad. 

 

11.    Lions Forskningsfonder 
Alf-Göran presenterade två beslutsförslag avseende våra forskningsfonder.  

 

Beslutsförslag 1: Distriktsrådet anmodar styrelsen för Lions Forskningsfond mot folksjukdomar 

revidera sina stadgar beträffande huvudmän, samt att kontakt i ärendet tas med Lions distrikt 101O 

och 101V. 

Beslutsförslag 1: Mötet godkände beslutsförslag 1 ovan. 

 

Beslutsförslag 2: Forskningsfonderna ska finnas med i distriktets Projekt- och Bidragskatalog  

(P & B), där Lions Forskningsfond Skåne i första hand appellerar till klubbarna i Skåne och Lions 
Forskningsfond mot folksjukdomar i första hand appellerar till klubbarna i Blekinge och Småland. 

 

Medlemmarna rekommenderas betala 1 000 kr per medlem till ”Skånefonden” och 100 kr per 

medlem till ”Linköpingsfonden”. Detta ska även framgå i P & B. 

 

Klubbarna skickar in sina bidrag direkt till forskningsfonderna. 

 

Forskningsfonderna ska finnas med i ”Information från distriktskassören, verksamhetsåret  

2019-2020” under rubriken ”Att betala”. 

 

Fonderna äger rätt att fritt marknadsföra sig själva. 

Beslutsförslag 2: Mötet godkände beslutsförslag 2 i sin helhet.            
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12.    Conventionlotteri  
DG föreslår att vi fortsätter med conventionlotteriet i nya distrikt 101S. Diskussioner fördes. 

Beslut: Mötet beslöt att vi fortsätter med conventionlotteriet i nya distrikt 101S. 

 

13.    Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

14.    Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 

 

15.    Övriga frågor 
a: Carl-Gustav har fått önskemål från sin delzonordförande i zon 12 om det är möjligt att få 

hemsidan mer komplett med organisation, namn mm. Som nämnts i tidigare punkt ovan ska DG ta 

fram ett organisationsschema, så detta är redan på gång. 

 

Samme delzonordförande efterlyste också kallelsen till DM 12/10 2019. Kallelsen är ute nu och 

Bengt förklarade att förseningen har berott på kommunikationsbrister i samband med redigering 

och kontroll av korrekta uppgifter i kallelsen. DG tar fulla ansvaret för denna försening. 

 

Carl-Gustav tog vidare upp hur hantera bristen på delszonordföranden i vissa zoner. För hans del 

handlar det om zon 11 och 13. Diskussioner fördes. Ett förslag är att leta bland tidigare 
klubbpresidenter. Det är också viktigt med bra programpunkter på zonmötena för att det inte ska 

bli slentrianmässiga möten med samma agenda varje gång. Rent formellt är det avgående 

delzonordförande som ansvarar för att ta fram ny delzonordförande. 

 

b. DG Bengt informerade om att man på MD utreder kostnaden för att ta fram distriktsfanor som 

lierar med standaren. Standaren har levererats redan. 

 

Bengt informerade vidare om att distriktsmötet till våren kommer att äga rum i Alvesta lördagen 

den 25 april 2020. Man har en bra lokal som rymmer 300 personer och alla har lätt att ta sig till 

Alvesta, inte minst med tåg. 

 

16.    Distriktsrådets nästa möte 
DR2 kommer att äga rum i Kristianstad den 30 november 2019. 

 

17.    Mötets avslutning 
Innan mötet avslutades passade IPDG Alf-Göran Andersson på att tacka Bengt för ett mycket väl 

och effektivt genomfört möte.  

 

Därefter tackade DG ledamöterna för ett bra och konstruktivt möte, önskade alla en säker hemresa 

och avslutade mötet. 

 

Alvesta 2019-09-07 
 

 

Bengt Persson, DG 101S                                                       Dan Jönsson, DS 101S 

 

 

Protokollet justeras 

 
Sten-Yngve Södergren, 3VDG                                                       Carl-Gustav Olofsson, 2VDG 

 
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST 

 

 


