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Inledning

Past president Anders Wigsten, LC Falun hälsade välkomna till Falun och Bergsmästaren.

Han gjorde en kort presentation av klubbens verksamhet.

Sergej Ljessnoj och Valintina Söderberg har privat gjort en resa ner till Polen för att hämta

släktingar till Valintina. Hon berättade med bilder hur resan hade gått till samt beskrivit hur

hjälpsamma människor har varit i denna aktion.

SI. Mötets öppnande

DG Lena Nyquist hälsade alia välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av sekreterare

Till sekreterare valdes 2 VDG Anna Katarina Rooslien

Val av justerare

Mötet valde Agneta Andersson LC Lindesberg Kristina och Arne Andersson

LC Storå till att justera protokollet

Närvaro Upprop

Närvarande deltagare 19. Deltagarlista bilaga.

Anmälan inkommande ärenden och frågor

Hans Alfons anmäler att han vill redogöra för krishantering innan lunch. Det blir

57 a.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av mötet.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna

a) Hans Alfons fick uppdrag på föregående distriktsrådsmöte att ta fram info om

krishantering. Det finns ett avtal mellan MSB och Dala Mitt. Hans Alfons



kommer att lämna ett förslag till klubbarna på vad de kan bidraga med när
avtalen blir förtydligade. Förslaget kommer att presenteras på
distriktsrådsmötet i Norberg.

Ekonomiska rapporter

DK Sergej Ljessnoi rapporterade för samtliga konton. Rapporteerna ligger på
hemsidan. Dessa läggs till handlingarna.

Lions MD projekt "Hjälp Lions Hjälpa-Diabetesforskningen

15 000 dollar har beviljats från LCI "Hjälp Lions Hjälpa-Diabetesforskningen
Pengama skall användas till aktiviteter för att rekrytera fler medlemmar genom
att kommunicera Lions arbete för Diabetesforskningen. Filmer finns och senare i

vår genomför klubbarna Diabetespromenader i form av stegtävlingar.

10. Hjälp till Ukraina

Klubbarna ska sätta in sina insamlade medel till DK som sedan sänder dem
vidare till MD kontot. Nästan 4 000 000 kronor har inkommit till MD och till
Hjälpfonden ca 200 000. Distriktet har bidragit med ca 380 000 kronor.
Klubbarna som representerades på mötet berättade vad de hade på gång när
det gäller Ukraina. Medel på MD kontot kan också komma att sparas till
framtida projekt för återuppbyggnad av Ukraina.

511. Distriktsmötet i Norberg

Beslut: Anmälningstiden förlängdes till den 15 april och betalningen till den
20 april. ZO-teamen får en påminnelse att kontakta klubbarna.

Förteckning över antalet delegater som klubben har kommer att skickas ut
snarast.

512. Riksmötet 2022 i Falun

Det är 300 anmälda och det gäller att propagera i klubbarna att anmäla sig
omgående. Det är ett rikt program för deltagarna och partners.

13. Projekt HOOYO

Projektledare Anki Rooslien redogjorde vad som var på gång. Hon håller på och
läser in sig på projektet och kommer att bl. a knyta Anette Eliasson LC Norberg



till sig i projektarbetet. Lions Hedemora kommer inom kort besluta att klubben
tar på sig värdskapet för projcktct.

14. Stipendiater till Kulturstipendium och Funktionsvariation

Det har kommit in en (1) kandidat till Funktionsvariation Däremot har det inte
kommit in ansökningar till Kulturstipendiet.

Beslut: Mötet beslutade att förlänga ansökningstiden för nominering till
Kulturstipendiets till den 20 april. Sänds till

15. GAT och DG-teamens klubbesök

DG Lena redovisade klubbesökens mål när det gäller GAT-turnén. Klubbesöken
kommer att ske under april och maj månad.

16. Utgår se punkt 27

17. Rapport 1 VDG

Christer Wallin redogjorde för sitt förslag till verksamhetsplan och rambudget
2022-2023. Beslut i denna fråga tas på nästa DR i Norberg

18. Rapport 2VDG och IPDG

Rapporterna ligger på webben.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

19. Rapport GLT, GST, GMT/NV

Rapporten finns på webben

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

20. Rapport LCIF-koordinator, Campaign 100

Agneta Andersson visade LCIF-fi1men som ligger ute på Youtube.

httpe:(/wwwtyoutube.com/w4tGh?v=8pmx7bk!168

Det är lämpligt att visa filmen på kommande Zonmöten då den verkligen ger

en bra bild om vad vår stiftelse gör.

21. Rapport ZO-team med presentation av val till team 2022-2023

DG Lena visade nuvarande status för ZO-teamen. Det saknas fortfarande val

i olika zoner, ZO-teamen kommer att presenteras på Distriktsmötet i Norberg.



22. Kommande Zon-möte tema Framtid

Lena visar en PP-presentation med information från LCI angående Lions
framtida varumärke och inriktning. Dessutom bör information från IVDG
Christer Wallins Framtida Verksamhetsplan och budget ske.

23. Rapport Marknadsföringsteamet, IT/webb "Klubbarnas digitalisering"

Wolfgang Streith rapporterade från funktionärsutbildningen i Karlstad där han
höll i IT/web. Mycket uppskattat och det fanns önskemål om mera utbildning i
dessa frågor. Rapport finns på webben.

Rapporten godkändes.

24. Rapport Miljökoordinator - Internationella miljödagen 5 juni

Miljökoordinator Mursal Isa kunde inte närvara men meddelande att det
kommer inte tas fram något speciellt material utan det finns på webben som är
lämpliga för aktiviteter. DG rapporterade om en idé från miljökommittén att
samla in mobiltelefoner för återanvändning. Där finns det inkomster att
hämta.Mer information kommer senare.

Rapporten godkändes.

25. Rapport Lions Quest

Rapporten finns webben

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

26. Rapport Ungdomsutbyte och Ungdomsläger

Det har uppkommit ett problem från Lions distrikt 101N att de inte kan ta sista
veckan av ungdomslägret då två klubbar dragit sig ur. Det finns ett förslag att
LC Gävle tar den veckans arrangemang. Om inte distrikt 1 OIN tar kostnaden för
den sista veckan tar distrikt 1 OIM kostanden då det finns budgeterade medel.
Rapport finns på webben.

Beslut: Distriktsrådet godkände förslaget

27. Val av styrelse och revisor i LCFM

Förslagen föredrogs av DG Lena.

Beslut: Dag Hedin LC Bergsjö omval I år, Roland Thorstensson LC Kilsbergen
omval I år, suppleanter Birgitta Myhrgren LC Bergsjö omval I år, Arne
Andersson LC Storå omval 1 år.
Ordinarie revisorer Anette Samils Qrev, Falun samt Frida Sandin Qrev,
Falun.

Beslut: Paragrafen är omedelbart justerad



Det lämnades information under mötet att bidrag/gåvor till olika fonder kan

skattemyndigheten bevilja skatteavdrag om gåvan är minst 2000 kronor/år

28. Rapport från Guvernörsrådet 5

DG Lena rapporterade att den nationella avgiften höjs med 60 kronor till 400

kronor. Ukrainafond Europa — vår ID Mats Granath och övriga ID i Europa

samordnar MD:s hjälp till de ukrainska flyktingarna. Lionsklubbarna i
grannländetma och inne i Ukraina ansöker om medel från MD:s konto och

utbetalning sker alltid Lions-Lions.

Klubbarna skickar till DK som skickar till MDs Ukrainakonto.

Hjälpfonden 90 1948-0 får använda 25 % till administration/MF men har ännu

inte gjort det.

LCIF Campaign 100 - Några klubbar 0 klubbar i bidrag.
Miljö - enkät ska ha sänts till klubbarna från MD Miljökoordinator.

Europaforum Zagreb- Mursal Isa åker som representant för bl. a WASH.

29. Distriktsrådsmötet 13 maj Norberg

DG Lena uppmanar distriktsrådet att anmäla sig. Anmälan senast 15 april. De
olika rapporter som skall lämna ska vara inne senast 30 april.

30. Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden anmälda

31. Övriga frågor

Inga övriga frågor

32. Avslutning

DG Lena avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

2 VDG Anna Katarina Rooslien

Agneta Andersson

Justerare

DG Lena Nyquist

Arne Andersson

Justerare


