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Protokoll från distriktsrådsmöte 
Lions Clubs, distrikt 101S 

 
 

CJ  ACO  LÅT  DJ  

 

Vad:  Distriktsrådsmöte  

När:  2020-08-29 

Var:  Folkets Hus, Alvesta 

Närv:  Dan Jönsson, Jan Falk, Hans Folkesson, Sigvard Johansson, Johnny Berggren, 

Anders Eriksson, Jan Seebas, Sten-Yngve Södergren, Christer Johansson, Christer Järlesäter, 

Lars Landbring, Carl-Magnus Persson, Alexandra Castelo Branco, Alf-Göran Andersson, Ann-

Christin Olsson samt Lars-Åke Truedsson.  

 

1. Distriktsrådsmötets öppnande  
DG Christer Johansson hälsade alla varmt välkomna, tackade LP Sigvard Johansson i LC Alvesta 

för hjälp med dagens arrangemang och förklarade mötet öppnat, som inleddes med en kort 

presentationsrunda. 

 

2.      Val av två protokolljusterare 
Ann-Christin Olsson, ZO i zon 5 och Lars-Åke Truedsson, ZO i zon 2 valdes att jämte DG justera 

dagens protokoll. 

 

3.      Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelsen som skickades ut per e-post 30/7 2020 godkändes.  

 

4.      Ärenden till punkt 17, övriga frågor 
Christer 17a ”BETALNINGAR TILL USA”, Lars-Åke 17b ”TECKNINGSTÄVLINGEN” 

Lars 17c ”AVGIFTER FÖR KLUBBARNA”, Christer 17d ”CONVENTIONLOTTERI”. 
 

5.      Fastställande av ärendelista 
Efter ärendena ovan till övriga frågor och sammanslagning av punkterna 11 och 14 under 

punkt 11, fastställdes ärendelistan. 

 

6.       DG Info 
På grund av den pågående pandemin händer det inte särskilt mycket i Lionssverige för 

närvarande och inte heller på MD-nivå. Närmast förestående är ett fysiskt GR-möte i närtid. 

 

MD har dock gjort några större utbetalningar i närtid. Efter explosionen i Beirut och den enorma 

förstörelse som följde på den, har Lions Sverige skänkt 500 000 kr i katastrofmedel. Till 

Somalia har utbetalats 100 000 kr till hjälp för den katastrof de enorma gräshoppssvärmarna har  

orsakat.  
 

7.      Ekonomi/Projekt- och bidragskatalogen/Budget/Medlemsavgift  
DK Hans presenterade resultat- och balansrapport för 2019-2020.  

Totalt gjorde vi av med 113 983 kr under förra verksamhetsåret och resultatet blev ett plus på 

130 291 kr. Det är främst utbrottet av coronapandemin i mars månad som i princip lamslog vår 

verksamhet med inställda möten och resor som ligger bakom detta stora plusresultat.  

Innan utbrottet och framför allt under pandemin har vi börjat använda oss mer av videomöten, 
framför allt i DRAU, distriktets arbetsutskott, som också leder till minskade kostnader. 
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I balansrapporten framgår bl a att räntefondernas värde den 30/6 2020 uppgick till 1 023 791 kr. 

Hans informerade lite kring de olika kontona. 

Det egna kapitalet uppgår till 225 039 kr. 

Föregående verksamhetsårs resultat har överförts i ny räkning. 

 

Det finns idag en hel del medel som ska skickas vidare till USA, bl a medel till LCIF, men 

svårigheterna med utbetalningarna till USA har gjort att DK avvaktat med överföringar tills han 

vet att detta kan göras på ett säkert sätt. Se även punkt 17a om betalningar till USA. 

 
Räntefonderna är idag värda 1 043 000 kr.  

 

Inga medlemsfakturor har skickats till klubbarna ännu. Beslut om avgiften kommer att tas på 

kommande digitala DM1, som äger rum i oktober. Därefter kommer Hans att skicka ut fakturorna. 

Beslut: DG informerar om ovanstående i kommande nyhetsbrev. 

 

På DM1 ska vi fastställa budget och medlemsavgift för 2020-2021. DG föreslår att vi behåller 

medlemsavgiften på 100 kr/person och en budget på 250 000 kr (2500 medlemmar à 100 kr).  

Beslut: Distriktsrådet föreslår att medlemsavgiften ska vara 100 kr/person och att budgeten 

fastställes till 250 000 kr för innevarande verksamhetsår. 

 
Gällande projekt- och bidragskatalogen kan vi inte ändra de gemensamma inbetalningarna som 

fastställdes på det digitala riksmötet i våras, vilket innebär 395 kr/medlem. Här får klubbarna helt 

enkelt betala efter förmåga. 

När det gäller våra egna projekt föreslås de gemensamma betalningarna bli enligt nedan; 

-Servicehundar: 0 kr/medlem 

-Lions Rent Vatten: 50 kr/medlem 

-Internationella ungdomsläger: 0 kr/medlem 

-Lions Forskningsfond Skåne: 400 kr/medlem (gäller främst Skåneklubbarna) 

-Lions Forskningsfond Linköping: 40 kr/medlem (gäller främst övriga klubbar) 

-Miljöservice: 0 kr/medlem 

-Lions Quest (distriktet): 0 kr/medlem 
-LW Skill Training Center (syskolan Nepal): 20 kr/medlem 

Beslut: Mötet beslöt att föreslå DM1 att fastställa avsättning/medlem till distriktet enligt ovan. 

 

Med förslagen ovan innebär det att klubbarna i Skåne betalar 865 kr/medlem (enligt 

riksmötesbesluten och distriktsförslaget ovan). Övriga klubbar betalar 505 kr/medlem.  

Det står självklart klubbarna i distriktet fritt att betala till båda fonderna, men än så länge är 

rekommendationen att klubbarna i Skåne betalar till Skånefonden och övriga klubbar till 

Linköpingsfonden. 

 

DG tog upp hur hantera de internationella klubbprojekten i projekt- och bidragskatalogen. Enligt 

stadgarna ska vi inte uppmana klubbar att betala till andra klubbars projekt. Diskussioner fördes 

hur vi hanterar detta och slutsatsen blev att DG föreslog att ta bort klubbprojekten i projekt- och 
bidragskatalogen. Istället sammanställer vi information till klubbarna om klubbprojekten med 

kortare presentationer på hemsidan. Jan Falk påpekade att han har efterlyst information om 

klubbprojekten, men fått svar från endast två projekt. 

Beslut: Mötet beslöt att vi tar bort klubbprojekten från projekt- och bidragskatalogen och 

presenterar dem på hemsidan istället.  

 

8.     Verksamhetsplan 2020-2021 
DG:s verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår ska fastställas på DM1. Christer ser det som 

ett stort ansvar att förmedla ut Lionskunskap i klubbarna. Han vill använda sig av tjänstemännen i 

distriktsrådet för att sprida denna kunskap. Det kan t ex handla om att Jan Falk pratar om IT och  

digitala spörsmål och Hans om ekonomi, kopplat till Lions. 

Beslut: Mötet beslöt att föreslå DM1 att fastställa DG:s verksamhetsplan för 2020-2021. 

 

9.     Rapport från kommittéer 

GLT: Johnny Berggren informerade om att det är tänkt att genomföra en ZO-utbildning den 5/9 i 

Alvesta. Detta datum kan komma att ändras om inte tillräckligt många ZO anmäler sig till 

utbildningen. Han hade även med sig ZO-pärmar till alla åtta ZO. 
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En RLLI-utbildning (ledarutbildning) på central nivå kommer att hållas för blivande 

styrelseledamöter. 

 

GMT: Jan Seebas tycker att det just nu är en bra tid att fundera på hur attrahera nya medlemmar, 

hitta nya medlemmar som har framtiden för sig, alltså yngre medlemmar. För att lyckas med detta 

kanske man får vara beredd på att ändra lite inriktningar i verksamheten, låta de nya yngre 

medlemmarna ta plats.  

Jan menar också att det alltid finns plats för nya medlemmar, det kan inte begränsas av lokaler och 
annat. 

 

GST: Ann-Christin Olsson informerade om att det hållits ett digitalt möte för samtliga GST-

ansvariga i landet den 26/8, som hon tyvärr inte hade möjlighet att delta i. 

På Lionsdagen den 8/10 är det tänkt att vi ska värva volontärer och på detta sätt skaffa 9 000 nya 

medlemmar, på sikt.  

På Världsdiabetesdagen i november vill man att klubbarna är aktiva och samlar in pengar. 

Ann-Christin konstaterar att det kommer få rapporter om olika aktiviteter från klubbarna i 

distriktet, som är tänkt att användas som bl a tips till andra klubbar vad man kan göra. 

 

Diskussioner om volontärer fördes. Jan Seebas poängterade att det är viktigt att de volontärer som 
arbetar för klubbarna har kunskap om Lions då de blir ambassadörer för klubbarna. Vidare togs 

försäkringsfrågan för volontärer upp. Våra försäkringar gäller bara Lionsmedlemmar. 

 

YEC: Jan Lundén skulle vara med på dagens möte men fick lämna återbud i sista stund, därför 

ingen rapport. 

 

LEO: Evy Törnqvist ej närvarande. Hon har skickat en rapport till DG som kommer att läggas upp 

på hemsidan att ta del av. 

Det har kommit en rapport från MD LEO om Leo’s forum Swedania som äger rum 2021 i 

Danmark och Sverige. Rapporten tar upp aktuell status för forumet, planering och budget. 

Alf-Göran informerade om att det kommer att hållas ett möte den 8/9 tillsammans med danskarna. 
Därefter kommer vi att få mer information. Det är ett stort och kostsamt projekt och det saknas 

pengar. Enligt tidigare beslut uppmanas de klubbar som ännu inte betalt in de totalt 90 kr/medlem 

till forumet, som beslutades på riksmötet 2018 (30 kr/medlem under tre år), att göra detta. 

 

När det gäller eventuellt nya LEO-klubbar i distriktet, verkar det som att någon av klubbarna i 

Helsingborg med omnejd är närmast att starta en LEO-klubb. En förhoppning är att detta i så fall 

blir klart till Leo’s forum nästa år. 

 

PR/INFO/MARKNAD: Vi har tyvärr ingen representant på denna post f n. DG arbetar på att fylla 

vakansen. 

 

IT/MEDLEM: Jan Falk presenterade sin rapport. Han konstaterar att det kommer väldigt lite info 
från klubbarna att lägga upp på hemsidan. 

Jan har erbjudit samtliga ZO att kunna logga in och lägga in sina rapporter själva på hemsidan, 

men endast en har anmält intresse för detta, så här långt. 

 

Det brister tyvärr rejält med den månatliga medlemsrapporteringen från klubbarna. Med bara några 

få dagar kvar av augusti har över 30 klubbar i distriktet fortfarande inte skickat någon rapport. Här 

har samtliga ZO en viktig uppgift att få klubbarna att förstå vikten av att rapportera, även om det 

inte skett några förändringar. Rapporten sker mycket enkelt via MyLCI. 

 

Jan konstaterar vidare att vi har två klubbar i distriktet utan kassör, vilket är ganska allvarligt. 

 
Numera finns möjlighet till digitala möten via Zoom på vår hemsida. Intresserade klubbar 

kontaktar Jan för inloggningskoder mm. Information har gått ut till samtliga klubbar om detta. 

 

Johnny passade på att tacka Jan för hans tålmodiga arbete med hemsidan. 

 

Mötet ajournerades för lunch. 
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LIONS QUEST: Vi har ingen representant på denna post i rådet f n. Ingen rapport sålunda. 

 

LCIF: Alexandra Castelo Branco informerade om att kampanj 100, med fem olika inriktningar, 

fortsätter rulla på. Bill och Melinda Gates Foundation fortsätter stötta Lions mässlingsprojekt. 

 

DG informerade om att YEC Jan Lundén hörde av sig under lunchen. Man är villiga att genomföra 

det internationella ungdomslägret, som skulle hållits i sommar, sommaren 2021 istället. Han vill 

att vi i så fall tar ett formellt beslut om detta. 
Alf-Göran informerade att det är två läger som är aktuella i Sverige nästa sommar, i distrikt S 

och M. 

Beslut: Mötet beslöt att vi arrangerar internationellt ungdomsläger i distrikt S, sommaren 2021. 

 

10.     ZO-rapporter 
Zon 1: Kenneth Persson ej närvarande men har skickat zonrapport som finns att läsa på hemsidan.  
 

Zon 2: Lars-Åke Truedsson pratade lite om en annorlunda aktivitet, istället för en fysisk 

traditionell sillamarknad kunde man ändå genomföra den i digital form, mycket kreativt i dessa 

tider. Lars-Åke hoppas kunna genomföra ett fysiskt zonmöte under hösten i en stor lokal. Se även 

zonrapport på hemsidan. 

 

Zon 3: Jan Lundén ej närvarande men har hört av sig med förslag om att använda GAT-teamet i 

klubbar med större andel äldre medlemmar, som är på väg bort från klubben att hjälpa dem rent 

praktiskt med struktur och annat. Man kan även använda sig av Leo i sådana här sammanhang, 

yngre tänker annorlunda. 

 

Zon 4: Christer Järlesäter presenterade sin rapport som finns på hemsidan. Glädjande att man har 
fyra nya medlemmar i zonen. 

 

Zon 5: Ann-Christin Olsson har pratat med klubbarna i zonen som är positiva till att ha fysiskt 

zonmöte i höst. Detta kommer troligen att äga rum i oktober eller november. De flesta klubbarna 

har inte planerat för månadsmöten i närtid. 

 

Zon 6: Carl-Magnus Persson konstaterar att man är en livaktig zon. Förra året hade man tre möten, 

med ca 30 deltagare på varje möte. Varje klubb har utsett en miljöansvarig i respektive klubb. Nya 

zon 6 har 11 klubbar i zonen och första zonmötet kommer att hållas den 14/9 med max två 

deltagare från varje klubb. Han räknar med att det kommer att bli någon form av zonaktivitet under 

året. 
 

Zon 7: Lars Landebring kommer att kontakta klubbarna för att försöka få till ett första zonmöte. 

Nya zonen är ganska stor, 14 mil som längst. 

 

Zon 8: Bengt Persson ej närvarande men har skickat zonrapport som finns att läsa på hemsidan. 

 

DG tackade för rapporterna och tycker att vi har fått till en bra organisation med 8 zoner, även om 

vissa zoner består av många klubbar. 

 

11, 14.  DVN och 2:e vice distriktsguvernör (2VDG) 
Anders inledde med att konstatera att finna nya ledare i vår organisation är en utmaning för alla 

Lions. Han klargjorde vad våra stadgar säger om tillsättande av förste och andre VDG. 

I vårt distrikt saknas en 2VDG och det är distriktsrådet som ska utse en behörig ersättare till denna 

post. DVN har än så länge fått fram fem förslag på kandidater till denna post och överlät till DG 

och rådet att kontakta och utse en 2VDG.   

 

DVN söker också en ersättare till Ingrid Jerlsten, som lämnar DVN efter innevarande 

verksamhetsår. Man kommer att ha ett möte i nämnden under hösten. 
 

Anders påminde om att sista dag för nomineringar till distriktet från klubbarna är den 31/1 2021. 

DVN är också sammanhållande av distriktets förslag till nomineringar på MD-nivå till riksmötet 

2021. 
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Det har varit på tal att anlita ett auktoriserat revisionsföretag för att revidera distriktets verksamhet, 

men det konstateras att det blir dyrt att anlita ett sådant företag. Det kanske är bättre att förlänga 

mandattiden för distriktets revisorer.  

 

Våra båda forskningsfonder ska komma med förslag på nya nomineringar i närtid. 

 

Rådet är överens om att en 2VDG ska komma från det gamla S-distriktet. Sten-Yngve påpekade 

att gamla SV också kan vara aktuellt. 

 

12.     Uppföljning av tidigare beslut 
Tidigare beslut avhandlades löpande under mötet. Vi har bl a förbättrat enligt de förslag som 

inkommit från våra revisorer, t ex attestrutiner. 

 

13.    Lions Forskningsfonder 
På DM1 ska frågan om ansvarsfrihet tas upp för båda fonderna. Bokslut och revisionsrapport ska 

presenteras. Revisionsrapporten för Linköpingsfonden är klar. 
DG presenterade en ekonomisk redogörelse för LFF Skåne gällande verksamhetsåret 2019-2020. 

Bokslut och revisionsrapport kommer inom kort.  

Beslut: DR föreslår att godkänna revisionsrapporten för LFF Linköping och bevilja styrelsen 

för fonden ansvarsfrihet för 2019-2020. 

 

15.    Skrivelser (in- och utgående) 
Inga in- eller utgående skrivelser finns att rapportera. 
 

16.    DM1 2020-2021 (digitalt möte) 
Höstens DM1 kommer att ske i digital form (liknande valen till distriktet i våras) och kommer att 

starta den 19/10 och avslutas den 25/10. För DM1 gäller att kallelse till mötet ska gå ut 30 dagar 

innan mötet, d v s senast den 19/9. 

Vad som ska fattas beslut om på DM1 framgår av protokollet från DRAU den 4/8 2020, samt 
under punkten ekonomi ovan. 

 

Angående de två motioner som kom in till DM2 i våras, kommer vi att föreslå när det gäller 

motionen från LC Karlskrona Jarramas (diabetesmammorna), ska det inhämtas mer information 

innan beslut kan tas. 

När det gäller motionen från LC Löddeköpinge (medlemsavgift distriktet) kommer vi att föreslå att 

den avslås.  

 

Jan Falk och Anders Eriksson fick uppdraget att arbeta fram ett dokument på hemsidan för DM1.  

 

17.    Övriga frågor 
a: DG Christer om betalningar till USA. Då det inte längre är möjligt att betala via bankgiro till 

LCI och LCIF, finns olika betalningsalternativ presenterade på MD:s hemsida. En del klubbar har 

valt SEPA-betalning som verkar fungera bra, då accepterar även LCI betalning i Euro. Betalningen 

går genom en amerikansk bank i Storbritannien och vidare till LCI. 

DK Hans kommer att göra en testbetalning via SEPA i Euro. Fungerar detta bra kan vi 
rekommendera klubbarna i distriktet att använda detta betalningsmedel. 

Hans återkopplar även till Bengt Lundblad på HK i Stockholm. 

 

b: Lars-Åke om teckningstävlingen (fredsaffisch). Klassen på Allerums skola i Helsingborg 

kunde inte genomföra uppträdandet med trollkarl och förtäring som distriktet ställde upp med  

5 000 kr till. Anledningen är coronapandemin. Skolan undrar om de istället skulle kunna använda 

pengarna till att införskaffa bildmaterial mm.  

Beslut: DR beslöt att skolan kan använda de 5 000 kr man fått enligt förslaget ovan. Lars-Åke 

meddelar skolan. 

 

c: Lars om avgifter för klubbarna. Med anledning av budgetberedning i klubbarna undrade Lars 

om avgifterna för klubbarna innevarande verksamhetsår. Han ansåg att han fått svar under mötets 
gång. 
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d. Christer om Conventionlotteri 2020-2021. Fråga uppkom om vi ska ha ett conventionlotteri 

innevarande verksamhetsår. Diskussioner fördes.  

Beslut: DR beslöt att vi ska ha ett conventionlotteri 2020-2021. 1VDG ansvarar för detta. 

 

18.    Distriktsrådets nästa möte 
DR2 kommer att äga rum den 21/11 2020. DG bokar Folkets Hus i Alvesta för detta möte. 

 

19.    Mötets avslutning 
Innan mötet avslutades passade DK Hans, i IPDG Bengts frånvaro, att tacka DG Christer för ett 
mycket väl och effektivt genomfört möte.  

Därefter tackade DG ledamöterna och avslutade mötet. 

 

Alvesta 2020-08-29 

 

Christer L Johansson, DG 101S                                                 Dan Jönsson, DS 101S 

 

 

Protokollet justeras 

 
Ann-Christin Olsson, ZO zon 5                                                 Lars-Åke Truedsson, ZO zon 2 

 
PROTOKOLLET JUSTERAT VIA EPOST 

 

 

 

 


