
Lions distrikt 101 M
Distriktsrådsmöte 5 Norberg

2022-05-13

Protokoll

Mötets öppnande

DG Lena Nyquist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av sekreterare

Till sekreterare valdes 2 VDG Anna Katarina Rooslien

Val av justerare

Mötet valde Lars-Erik Jakobsson, LC Kilsbergen och Elisabeth Emanuelsdotter Voll
LC Pålsboda till att justera protokollet

Närvaro Upprop

Närvarande deltagare 19. Deltagarlista bilaga.

Anmälan inkommande ärenden och frågor

LC Arboga vill ta upp om höjda avgifter. Tas upp på punkt 23 a.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes av mötet.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Ekonomisk rapport

DK Sergej Ljessnoi rapporterade för samtliga konton. Rapporterna ligger på
hemsidan. Dessa läggs till handlingarna. Sergej skall lägga in LCFM:s bidrag utifrån
fondens rapporter i klubbarnas aktivitetsbidragsmall.

Lions MD projekt "Hjälp Lions Hjälpa-Diabetesforskningen

Styrgruppen har beslutat om en förlängning av projektet. Projektet har kommit i
skymundan av Ukraina kriget. Förhoppning att ansökan beviljas till nästa
verksamhetsår.
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10. Hjälp Lions Hjälpa Ukraina

DG Lena redovisade för de 5 miljoner som har kommit in.

ZO-teamen får i uppdrag att sammanställa vad man gjort för de ukrainare som bor i
kommunen, tillsammans med de klubbar som har samlat in pengar.

Tips om man vill hjälpa djuren i Ukraina - då kan man stödja Kattjouren.se

s 11. Projekt HOOYO- Hälsocentral med inriktning mödravård och utbildning
barnmorskor

2VDG Anki Rooslien har tagit över projektledarskapet och LC Hedemora är moderklubb för
detta projekt. Rapporten finns på webben.

12. Krishanteringsplan

Enligt tidigare beslut skulle ett förslag tas fram till distriktsrådet men utredaren vill
ta upp detta på distriktsmötet. Då det inte är ett ärende på DM mr det hänskjutas till
hösten

13. Nominerade till Kultur-och Funktionsvariations stipendierna.

Kulturstipendiet 10 000 kr - Anton Älvstrand Carlsson nominering från LC Eda,

Funktionsvariationsstipendiet 10 000 kr Christian Laneüord — nominering från LC
Hällefors. Stipendierna delas ut på DM.

14. DM 5 Norberg- Rapporter

DG Lena gick igenom presentationen av rapporterna till DM. Wolfgang Streith
redogjorde för marknadsteamets rapport. Rapporterna finns på webben.

15. Utgår

16. Verksamhetsplanen - Rekommendationer till DM

Tillägg i nya verksamhetsplanen:
LCFM: tillägg att det finns möjlighet till skattereduktion om man ger en gåva till
fonden.

Någon i ZO-teamet har ansvar för Lions Quest. DR lämnar de nya tilläggen till DM
för justering.

517. Rambudget Lions Distrikt 101M 2022-2023

Se bilaga 2. Christer Wallin redovisade en budget baserad på 1300 medlemmar.
Budgeten visar en minusbudget men det skall satsas på utbildning och det skall ses
som en investering i verksamheten.
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Det blev en diskussion om hur distriktet kan minimera underskottet och följande
förslag kom fram.

1) Ulf Carlsson ville att 40-kronan till Lions Quest skall vara kvar.
2) Ett förslag kom fram att försöka hitta ett samarbete med något stort företag

som bekostar Lions Quest utbildningar. Pengarna skulle göra det möjligt för
skolorna att ha råd.

18. MD 101 rekommendation till Rambudget 2022—2023

Christer redogjorde för MD 101 rekommendationer när det gäller rambudgeten och det
handlade om medlemsavgiften och skälet till ökningen.

Presentation av Distriktsråd 2022—2023

Se bilaga 3.

20. Rapport Guvernörsrådsmöte 5

BQTL sökt matchande medel från LCIF och har gjort en ansökan till
Postkodstiftelsen.
Water Means Life ansöker om den sista finansieringsbiten på Riksmötet
Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen- ansökan om förlängning
Sverige värdar för NSR 2023 i Borås
Nationellt partnerskap tecknat med Parasportförbundet och Special Olympics Sverige
Förfrågan om samarbete med A Boll For All- Blind Football, beslut att skjuta på till
kommande verksamhetsår.
Lions har ett avtal med First Hotel.

21. PID Svein Berntsen

Distriktsmötets gäst Svein Berntsen pratade inför distriktsrådet om framtidens
Lions och vi hade givande diskussioner.

22. Tillkommande ärenden

Inga ärenden

23. Övriga frågor

LC Arboga har gjort en skrivelse om höjda medlemsavgifter. DG Lena berättade att
distrikt 10 IM har arbetat med att dra ner på kostnaderna p g a det tappande
medlemsantalet. Förslag är att digitalisera GR mötena.

24. Avslutning

DG Lena avslutade mötet och tackade för visat intresse under det sista
Distriktsrådsmötet för verksamhetsåret.
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Vid protokollet

2 VDG Anna Katarina Rooslien

ac
Lars-Erik Jakobsson

Justerare

DG Lena Nyquist

Elisabeth Emanuelsdotter Voll

Justerare
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