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PROTOKOLL
från NSR-rådsmöte den 29 januari 2011 i Hyvinge, Finland
1. Öppning av rådsmötet
CC Lauri Vaino, MD 107 hälsade alla välkomna till NSR-rådsmötet och öppnade det.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.1 Förslag till ordförande
GS, PCC Markus Flaaming, MD 107
2.2 Förslag till sekreterare
PCC Kristjan Kristjansson, MD 109
Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.
Ordförande Markus Flaaming förklarade att språket är engelska enligt beslut av CC-möte,
men han sade också att han använder också svenska och finska. varje medlem kan använda
sitt språk och någon i salen kan använda språket då till engelska om det förekommer
svårigheter.
3. Val av två protokolljusterare
Förslag: CC Lauri Vaino, MD 107, och CC Kristinn Hannesson, MD 109
Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.
4. Fastställande av antal röstberättigade
MD 101 Sverige
10 distrikt
MD 104 Norge
10 distrikt
MD 106 Danmark
4 distrikt
MD 107 Finland
14 distrikt
MD 109 Island
2 distrikt

12 röster
12 röster
6 röster
16 röster
4 röster

Ordförande redogjorde också för röstningsförfarandet med vita (inget understöd), röda (emot)
och gröna (för) röstningslappar. Vidare berättade han, att enligt reglerna för NSR har varje
land en röst att avge i ekonomiska frågor.
Beslut: Antalet röstberättigade fastställdes enligt ovan.
PDG Matti Klaar från Estland gav sin och estniska lejonens hälsning. Han sade, att han var
stolt över att vara med på detta möte. Han gav tavlan av peace poster –tävling från Estland till
PDG Osmo Harju, ordförande av huvudkommitté för NSR-möte. Han gav distrikt-vimpel till CC
Lauri Vainio.
DG Kurt-Günther Jörgensen från Flensburg Tyskland, 111 N, gav sin hälsning från 3.500 lejon
i hans distrikt. Han gav vimpel till NSR-rådsmötes ordförande PCC Markus Flaaming.
5. För godkännande
5.1 Protokoll från NSR 2010 i Aalborg, Danmark
Beslut: Godkändes enhälligt (50-0)

Bilaga 1

5.2 Agenda för NSR 2011 i Hyvinkää, Finland
Beslut: Godkändes utan diskussion.
5.3 NSR Arbetsordning
Ordförande redogjorde ändringar till arbetsordning.

Bilaga 2

Beslut: Godkändes enhälligt (5-0).

Protokoll från NSR:s rådsmöte 30.1.2011 i Hyvinge Finland

Sida 1 (6)

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS
Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation
MD 101 Sverige

MD 104 Norge

MD 106 Danmark

MD 107 Finland

5.4 NSR Målsättning
Ordförande redogjorde ändringar till Målsättning

MD 109 Island

Bilaga 3

Beslut: Godkändes enhälligt (50-0).
5.5 NSR Arbetsrutiner
Ordförande redogjorde ändringar till arbetsrutiner

Bilaga 4

Beslut: Godkändes enhälligt (50-0).
6. Rapport från den internationella styrelsen
ID Gudrun Yngvadottir och ID Per Christensen talade kort over beslut fattade av committee
möten på International Board of Directors möte förra Oktober i Scotland. Följande finns det
huvudpunkter:
Internationella styrelsen har givit ett förslag att I Seattle måste vi rösta om medlemsavgift
kommer att höjas med US$ 4.00 inom två år 2012 och 2013. Nya regler för guiding lions. DGelektseminarer är ganska dyra. Danmarks ansökan att få stöd från LCIF är nu på bordet. LCIF
hade överskott av USD 25 Miljon förra år. DG-elektskolans tidtabell har förändrats. PID Bruno
Ahlqvist och PID Erkki Laine är ledare till nordiska DG-elektseminarer. MERL-ledare kommer
att ersättas med GMT och GLT 1. juli 2011 i varje land. US$7,000 hade givits till CEPworkshop i Köpenhamn förra december. IP, ID, PID och PIP kan nämna kandidater för “Lion
Recognition Award” från deras MD. Ny och reviderad version av Board Policy Manual är nu på
websidor. VCC:erna kan ta del av allmänna lektioner under elektskolan i Seattle.
Beslut: Antecknades för kännedom.
7. NSR
7.1 Godkännande av räkenskaper för NSR för 2009/2010
PCC Egil Moe-Helgesen gick igenom huvudpunkterna för räkenskaperna.
Bilagor 5 A och 5 B
Beslut: Räkenskaperna för 2009/2010 godkändes enhälligt (5-0).
7.2 Ansvarsfrihet för NSR-utvalda för perioden 2010/2011
PCC Egil Moe-Helgesen presenterade också revisionsberättelsen. Revisionerna föreslår att
ansvarsfrihet för NSR-utvalda för perioden 2010/2011 kunde accepteras.
Beslut: Ansvarsfrihet beviljades enhälligt (5-0).
7.3 Rapport och resultat från Sydney
Bilaga 6
NSR-koordinator för 2009/2010 PDG Ulf Nummelin rapporterade om Convention i Sydney
2010 och nämnde bl.a. att Skandinavien kom in pä tredje plats i paradens uniformtävling samt
att kostnad vid Hospitality Room vesentlig överskrid budgeten.
Beslut: Rapport och resultat antecknades för kännedom.
7.4 Plan och budget for Seattle
Bilaga 7
NSR- koordinator för 2009/2010 PDG Ulf Nummelin berättade om programmet i Seattle. Han
presenterade också budgeten för Seattle.
Beslut: Budgeten godkändes enhälligt (5-0).
7.5 Delresultat 2010/2011 (till information)
PCC Egil Moe-Helgesen presenterade delresultatet.
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Beslut: Antecknades för kännedom.
7.6 Godkännande av budget för 2011/2012
PCC Egil Moe-Helgesen presenterade budgeten.

Bilaga 9

Beslut: Budgeten godkändes enhälligt (5-0).
Samnordiska NSR-projekt
7.7 Statusrapport från NSR-projektet i Minsk, Belarus
Projektledare PDG Erik Evang presenterade raporten

Bilaga 10

Han inviterede alla till öppning av Rehabcenter i Minsk under veckoslutet 6-8. mai 2011.
Beslut: Rapporten antecknades för kännedom.
7.8 Statusrapport från NSR-projektet Restaurangskolan
i Oradea, Rumänien
Bilaga 11
CC Sven-Arne Wennerberg, MD 101, presenterade rapporten. Han påpekade att MD 101 tar
hand om kostnader för att få byggnaden färdig.
Beslut: Rapporten antecknades för kännedom.
7.9 Statusrapport för barnhemmet i S:t Petersburg
DG Kim Larsen, MD 106, presenterade rapporten.

Bilaga 12

Han nämnde att allt går fint med projektet i Sankt Petersburg. Budgeten räcker till byggandet.
Beslut: Rapporten antecknades för kännedom.
7.10 Statusrapport för Lions Quest program i Öst-Europa
VCC Hilde Straumsheim MD 104 berättade om nytt NSR-projekt: ”Lions Quest i Öst Europa”
Bilaga 13
Hon berättade att projektgruppen har blivit informerad och att kontakter har varit mellan
projektgruppen och Lions i Georgia. Hon presenterade också budgeten för första
verksamhetsåret.
Beslut: Rapporten antecknades för kännedom.
7.11 Rapport från Orkester Norden
PCC Lennart Fridèn berättade om Orkester Nordens verksamhet.

Bilaga 14

Han talade om Orkester Nordens historia från början 1993 till slutet av 2010. Han sade att
eftersom han är redan över 70 år är det dags att Lions I NSR är redo att välja en ny person i
stället av honom. Han sade att det finns några märken att finansieringen kan bli sämre inom
kommande åren. Han sade också att Danmark kunde ta hand om Orkester Norden för fem år.
Saken måste diskuteras på CC-möten.
Beslut: Rapporten antecknades för kännedom.
8. Rapport från workshops om årets tema – Take Control
Diskussionerna ägde rum på lördagen efter att Mitro Repo hade presenterat sitt tal.
Varje land presenterade sin rapport över förda diskussioner:
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Sverige och Danmark hade mötet med varandra. Alla hade en möjlighet att diskutera den
här viktiga saken. På mötet diskuterades också av möjligheter att lära Lions Quest i
grundskola och gymnasier på olika situationer.
Norge: Kontakter måste tas med myndigheter. Det krävs mycket pengar att utveckla
Lions Quest program. Norge har Lions Quest piloter. 180 lionsklubbmedlemmar är så
kallade piloter för Lions Quest. Det finns många workshops. Tulpan-kampanj finns det I
Norge och det tar en dag. Om det kunde hållas i alla nordiska länder, kunde vi få mera
pengar i alla länder.
Finland: Målet är att träffa rätta personer på alla organisationer. Målsättningen är att ha
kontakt med undervisningsministeriet att Lions Quest kunde vara ett program i skolan. Vi
skulle gå med goda argument till möten. Nya ministrar har vi i april detta år och därefter
måste vi ha kontakter med ministeriet.
Island: Live Skills program är obligatoriska i Islands grundskolor. Lions Quest används i
en tredje del av skolor och därför måste man annonsera Lions Quest mera I Island.
Studies visar att Lions Quest har ett positivt intryck till unga personer och deras liv.
Leoklubbar har visat att de är ett mycket gottarbetsmedel när vi arbetar mot droger.
Beslut: Rapporterna antecknades för kännedom.
9. Rapporter från årets seminarier
Varje grupp presenterade korta rapporter och det framkom bl.a.
9.1 IR: Först diskuterades från olika länders erfarenheter på detta område. Norge har projekt i
Afrika, Danmark i Grönland. Sverige har ett projekt Quality to life och där sänder Sverige
tusentals tälter med LCIF. Finland presenterade Baltic Sea Lions service projekt. Pengar har
utdelat genom LCIF till Haiti och Pakistan. Via internet kunde vi dela ut våra erfarenheter till
andra nordiska länder. Vi har nu inga förslag i korgen men vi hoppas att få förslag senast före
mötet i Reykjavik.
9.2 YE: Finland presenterade greeter-system, som menar att frivilliga personer är på flygfältet
och hjälper unga som kommer till läger i Finland. I grupper diskuterades olika ärenden över
ungdomsutbyte. Finland är i huvudroll i Seattle på YE-stånd. Island hjälper detta år och Island
är i huvudroll nästa år. Man diskuterade också över unga som kommer från Australien och
Malaysia, som kommer till Nordiska länder under december/januari. Danmark funderar om det
kommer att fortsätta utbytet från dessa länder, men Finland fortsätter det eftersom unga från
Finland kan gå till Australien på sommaren. Sverige har samma situation som Finland. Det var
också diskussion över höga priser i Australien.
9.3 GMT: På detta seminar fick vi höra nya saker från situation i medlemskap i nordiska
länder och i Europa. Vi hörde också erfarenheter från familjeklubbar, äldre klubbar och
kvinnoklubbar. Också hörde vi hur vi kan rekrytera äldre (senior) och yngre personer till
klubbar.
9.4 Leadership: Ledarskap-utbildning skulle arrangeras på klubb- och zonnivå. Mycket
utbildning händer det också för distrikt guvernör-elekter. Här måste vi arbeta tillsammans i alla
nordiska länder. Resultatet i seminarium var att vi måste stärka ledarskap-utbildning på
klubbnivå. PID Bruno Ahlqvist presenterade Global Leadership Team (GLT). När ledarskap är
i god skick har vi också många nya personer som vill komma att arbeta i lionsklubbar.
9.5 LEO: Huvudtema var hur kan vi hjälpa unga föräldrar så att de kan bättre klara sig med
nya utmaningar i moderna världen. Vi fattas modeller att vara en förälder. Vi skall förhindra
unga personer att göra ont mot andra personer eller att skada deras liv på nogåt sätt. Många
får inte feedback så att de kan lära sig vara bättre människor.
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9.6 PR and Lions Magazine: Klubbarna behöver mera hjälp från MD när de planerar nya
websidor. Yngre personer kan utveckla nya web-sidor men äldre måste vi hjälpa också.
Tidningen skulle ge alla in intygelse att glada människor är och arbetar i aktiviteter.
Beslut: Rapporterna antecknades för kännedom.
10. Presentation av framtida NSR rådsmöten
NSR 2012 på Island presenterades av CC Kristinn Hannesson, MD 109. Kristinn visade
en film från Reykjavik. Mötet hålls i Reykjavik 20-21. januari 2012.
NSR 2013 i Sverige presenterades av CC Sven-Arne Wennerberg, MD 101. Mötet hålls i
Trollhättan 18 – 19. januari 2013.
Beslut: Presentationerna antecknades för kännedom.
11. Diverse
11.1 Finlands invalidförbunds aktivitet med lions
CC Lauri Vaino, MD 107, presenterade Pekka Hätinen, 2. viceordförande från Finnish
Association of People with Physical Disabilities, FPD. Pekka Hätinen talade över ett nytt
projekt “Service dag” vars ändamål är att lejonen i Finland hjälper invalider i deras vardagsliv.
Det kan vara små arbeten som lejonen utgör, till exempel städning, att byta lampor osv.
Pilotprojekt börjar i mars detta år på fem orter och om resultaten är bra börjar projektet i hela
Finland om hösten.
11.2 Deltagare av LEO-möte kom in i mötesrum och tackade lejon för den här möjligheten att
presentera deras egna hälsning.
11.3 Lions Adventure: Lions Adventure Director Lasse Borgbjerg, MD 106 presenterade
detta projekt för unga personer mella 14 och 17 år. Han utmanade unga personer från andra
nordiska länder att komma med till detta projekt. Mera information finns på danska web-sido
11.4 International President från Norden
PID Harri Ala-Kulju, MD 107 utmanade alla att ge honom stöd när han kommer att vara
kandidat för 2. vice president posten. Han presenterade också hans hustru Sirkku, viktigaste
personen I hans liv. Han sade att han måste ha stöd från alla nordiska länder att få den här
posten. Man krävs nu att en kandidat måste ha stöd i grannländer. Till alla länder skickar vi ett
brev där vi frågar ert stöd. Hans broschyr delades ut till alla personer i salen. Han sade också
att någon kan inte ensam göra mycket stora saker under ett år, men man måste arbeta en
längre tid tillsammans för att nå stora saker.
11.5 Future of NSR
GS PCC Markus Flaaming, MD 107, utmanande att alla MD’s CC kommer att ta I discussion
saken “Vad väntar vi från NSR?”. AU-gruppen kommer att skapa en enkät och skicka den först
till CC:erna och genom dem tilla olika personer I dears länder. Arbetet skall vara färdig till
convetion I Seattle. Alla resultat presenteras I Reykjavik.
Beslut 11.1 - 11.5: Antecknades för kännedom.
12. Avslutning
Ordförande PCC Markus Flaaming tackade alla deltagare för ett fint möte där det också
funnits tid och rum för diskussioner. Han gav ordet till CC Lauri Vainio, MD 107, som
överräckte NSR-vimpeln och -ranan till CC Kristinn Hannesson MD 109.
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UNDERSKRIFTER

Markus Flaaming
Ordförande

Kristjan Kristjansson
Sekreterare

CC Lauri Vainio
Protokolljusterare

CC Kristinn Hannesson
Protokolljusterare

BILAGOR

1-14
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