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2014-2015 Det vinnande bidraget 

från Sverige som deltog 
i Lions internationella 

fredsaffischtävling. 



Lions etik
 Fullgör ditt arbete med omsorg.
 Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
 Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
 Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
 Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
 Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
 Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
 Hjälp dem som behöver ditt stöd.
 Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
 Bygg upp i stället för att riva ner.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej insamlade medel.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions syften
 Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 Att befrämja god samhällsanda.
 Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
 Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och 
 ömsesidig förståelse.
 Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan  
 inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
 Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.
 
 

Lions uppgift
 Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället,  
 tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse  
 genom  
 Lions klubbar. 

Lions internationella motto
 We serve.
 Vi hjälper.

Sveriges Lions motto
 För samhällsansvar och livskvalitet.



The International Association of Lions Clubs
Lions Clubs International

Multipeldistrikt 101 Sverige

Adress:
Geijersvägen 24

112 44 Stockholm
Besökstid helgfria vardagar: 09.00 - 16.00

Tel: 08-744 59 00, Fax: 08-726 92 00

E-post: kansli@lions.se

www.lions.se

BG: 785 - 7899

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond: 90 1948-0

 
Lions Clubs International

300 W 22nd Street, Oak Brook
Illinois 60523-8842, USA

 
Svensk kontaktperson/översättare:

Frida Wahlgren
Tel  001-630-468-6711 Fax 001-630-706-9059

E-post: frida.wahlgren@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Handboken  får ej användas för kommersiellt bruk.
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Våra förkortningar
Anpassade efter internationell standard

   
Multipeldistriktet (MD)  
GRO  Guvernörsrådets ordförande

VGRO  Guvernörsrådets vice ordförande

BYED        Biträdande ordförande för   
  ungdomsutbyte

GLT  Koordinator för ledarutveckling

GMT  Koordinator för medlemsutveckling

GR  Guvernörsråd

IPGRO       Omedelbart  föregående
  guvernörsrådsordförande

IPDG         Omedelbart föregående   
  distriktsguvernör

IRD           International Relations Director
  (Ordförande för internationella  
  relationer/hjälpprojekt)

LEO  Ungdomssektion (L=Ledarskap,  
  E=Erfarenhet, O=Omtanke)

LQ  Lions Quest, Lions program för ung-
dom   mot mobbning och droger

MDHRO   Multipeldistriktets hedersråds-  
  ordförande

MDNO     Multipeldistriktets narkotika   
  ordförande

RVN  Riksvalnämnd

YED        Ordförande ungdomsutbyte

Distrikt och zon

DG            Distriktsguvernör
DR  Distriktsråd
DK             Distriktskassör
DS             Distriktssekreterare
HR  Hedersråd
HRO          Hedersrådets ordförande
IR  Internationella relationer   
  (hjälpverksamhet)
IRC           Ordförande för distriktets IR-arbete
DNO       Narkotikaordförande
PRC        PR/Informationsansvarig
RO          Regionordförande
EO          Utvecklingsordförande
VDG       Vice distriktsguvernör
VZO      Vice zonordförande

YEC        Ansvarig för ungdomsfrågor
ZO           Zonordförande
VO  Valärenden, ordförande

Klubb
AK           Aktivitetskommittén
IR           Internationella relationer   
  (internationell hjälpverksamhet)
KM          Klubbmästare
LK           Klubbkassör
LP           Klubbpresident (ordförande)
LS           Klubbsekreterare
MO         Medlemsordförande
PR           PR, mediafrågor
TT           Tail Twister
VLP         Vice president (vice ordförande)
YE            Ungdomsutbyte

Internationellt
ID              Internationell direktor 
  (medlem i internationella styrelsen)
IP              Internationelll president
  (Internationell ordförande)
EF   Europaforum
LCI   Lions Clubs International
LCIF   Lions Clubs International Foundation

NSR   Nordiska Samarbetsrådet

PID         Tidigare medlem i internationella  
  styrelsen

PIP            Tidigare internationell president

LIONS  L= Liberty, I=Intelligence, O=Our,  
  N=Nations, S= Safety
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Hans Majestät
Carl XVI Gustaf
Sveriges Lions beskyddare
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Tillsammans med 1,35 miljoner Lions i 208 länder och geografiska områden hjälper Sveriges Lions där 
hjälp behövs. Sveriges Lions hjälper lokalt, nationellt och internationellt. 

Sveriges Lions med världen som arbetsfält
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Lokalt
Varje klubb arbetar till gagn för det lokala
samhället. Exempel:
 - Stöd till ungdom i form av stipendier,
 ungdomsläger, idrottsstipendier, studie-
 resor m.m.

 - Stöd till pensionärer och sjuka. Kontakt
 med ensamma människor, underhållning,
 utfärder, ekonomiskt stöd m.m.

 - Kamp mot droger, alkohol och tobak.

 - Samarbete med lokala idrottsföreningar,
       skol- och föräldraföreningar och andra
      hjälporganisationer.

Nationellt
Lionklubbarna samverkar ofta för att inom distrikt 
eller på riksplanet göra större insatser som:
 - Lions Quest. Ett program för skolorna om
 socialt och emotionellt lärande, värde- 
 grundsarbete samt förebyggande arbete  
 mot bland annat mobbning och droger.  
 Över 30 000 lärare har utbildats.

 - Röda Fjädern-insamlingar. Lions har  
 genom dessa gett ekonomiskt stöd till  
 handikappade och informerat om deras  
 behov.  
 1964 donerade vi 12 miljoner kronor till  
 handikappbostäder.
 1969 samlade vi in 32 miljoner kronor till
 cancerforskningen.
 1998 fick Astma- och Allergiförbundet 67  
 miljoner kronor.
 2009 fick Hjärnfonden 9 miljoner kronor till  
 forskning om beroende.
 2014 fick Barndiabetesfonden 

 - Riksomfattande kampanjer:
 Vårfemman 1975 gav 3 miljoner kronor till  
 reumatikerforskningen.
 Lions forskningsfonder finns i Umeå,  
 Uppsala och Linköping och finansieras av  
 intilliggande lionklubbar.

 - Stöd till handikappidrotten.
 Sveriges Lions ger generösa bidrag till  
 Paralympics (handikappolympiaderna).

 - Lions var en av initiativtagarna till   
 färdtjänsten.
 - Enskilda Lions ställde på 50- och 60-talet  

 upp med egna fordon för att skjutsa  
 handikappade. Även idag hjälper Lions till  
 lokalt när behov finns.

Internationellt
Exempel på Lions internationella hjälpverksamhet:
 - Förenta Nationerna:
 Lions var remissinstans vid bildandet av FN  
 och har en observationspost i FN. Varje år  
 firas Lions Dag med FN.

 - Världsomfattande årlig affischtävling
 för skolungdomar på temat fred. Svenska  
 skolor deltar.

 - Internationellt ungdomsutbyte och  ung- 
 domsläger. Arbetet bedrivs på initiativ av  
 Sveriges Lions och omfattar flertalet av de  
 över 200 länder där Lions verkar.

 - Leprasjukhus i Poona, Indien.
 Tillsammans med SIDA och Lions i Indien  
 har Sveriges Lions finansierat kampen mot  
 lepra, utrustat sjukhus och på den Indiska
 landsbygden spritt information om den  
 svåra sjukdomen.

 - Lions kamp mot droger har varit av stor  
 betydelse och påverkat regeringar världen  
 över.

 - Mekanikerskolan i Jordanien byggdes  
 och finansierades på 50-talet av Sveriges  
 Lions. Behovet av utbildning i olika yrkes- 
 grenar är även idag av stor betydelse och  
 Lions samverkar i flera länder.

 - Lions Water India Project
 Har med stöd av SIDA borrat 971 brunnar i  
 de mest torra områdena i Indien.

 - Lions kamp mot den blindhet som går att  
 bota.
 Sedan 1925 på ett upprop av Helen Keller  
 har världens Lions arbetat för att förebygga  
 och bota blindhet. (se sid. 84). Under 1991  
 - 1993 genomförde Lions sin största  
 gemensamma insamling någonsin i   
 kampen mot blindhet under namnet 
 Sight First. Över en miljard kronor   
 samlades in. Lions i Sverige sålde glöd- 
 lampor med namnet ”Lions Ljus”.

 - Hjälp till minoritetsbefolkningen i   
 Amazonas urskogar för att ge befolkningen  
 en chans att överleva på sina villkor. Så  



6

Sveriges Lions med världen som arbetsfält
 kallade barfotaläkare utbildades.
 
 - Lions hälsoprojektet ”Salud para Todos  
 (hälsa för alla) hjälpte under 80- och  
 90-talen barn och familjer i Guatemala att  
 överleva.

 - En hel by i Sri Lanka byggdes av Lions i  
 Sverige under 1970-talet.

 - Uppbyggnadsprojektet ”Framtid   
 Rumänien” genomfördes av Sveriges Lions  
 i nära samarbete med lokala myndigheter  
 efter befrielsen 1989. Bl.a. finansierade vi 
 handikappskolan ”Casa Minunata (Det  
 underbara huset)” och restaurangskolan i  
 Oradea, bl.a. med hjälp av Radiohjälpen.
 På olika orter införde Lions moderna  
 jordbruksmetoder och vattenprojekt.

 - Hjälpinsatser i Östeuropa.
 
 - Barn- och hälsoprojekt i Polen. 
 
 - Förnödenheter till och löpande samverkan  
 med Lions i Baltikum.
 
 - Medicin och dialysutrustning till Kroatien.
 
 - Projektet ”Änglagård” genomfördes 2004-   
 2006 i Novozybkov och Tjernobyl till hjälp  
 för mödra- och barnavård.
 
 - Vattenprojekt i staden Grozny

 Lions katastrofhjälp.
 - 10 miljoner kronor till offren för   
 Tsunamikatastrofen.
 
 - 225 vintertält med kaminer till offren för  
 jordbävningen i Pakistan.
 
 - 150 000 kronor till mat och mediciner till  
 behövande i Libanon.
 
 - Tält till ett värde av 47 000 US dollar till  
 Sri Lanka.
  
 - I samverkan med Räddningsverket sände  
 Lions tält till Bangladesh, Peru, Kirgistan,  
 Kina och Burma.
  
 - Omfattande hjälp till drabbade av   
 jordbävningen på Haiti senvintern 2010.
 
 - Hjälp till Japan, Pakistan och Libyen efter  
 Tsunami-katastrofen 2011.

 - Internationell insamling. Sveriges Lions  
 deltager 2012 och 2013  i Lions interna- 
 tionella insamling för att alla barn ska  
 få vaccin mot mässling. Kampanjen går  
 under namnet “En spruta - ett liv”. Den  
 stöds av Bill & Melinda Gates Foundation. 
 
 - 2014 och framåt deltar Lions i fortsatt  
 insamling för mässlingsvaccinering. Det är  
 en internationell insamling som avslutas  
 2017 då Lions fyller 100 år. 
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Några fakta  om Lions i världen och  
Sverige 
Världen
I juni 2014 fanns Lions i 208 länder och geografiska 
områden. Antalet medlemmar 1,35 miljoner.  Antalet 
klubbar, 46 000.
 
Sverige
I Sverige var antalet lionmedlemmar i juni 2014,  
11 800.  Antalet klubbar 467.
 
LEO 
1968 antogs LEO-programmet (Lions ungdoms-
program) som ett officiellt program för lionklubbar. 

 
Några märkesår för Lions, historik
1917, 7 juni 
Lions bildas i Chicago när försäkringsmannen Melvin 
Jones inbjuder 27 olika affärsklubbar att gå samman 
för att göra positiva insatser för samhället och med-
människor.

1917, 8 oktober 
Första kongress i Dallas. Man antog bland annat 
stadgar och arbetsordning och gjorde utkast till etik 
och syften. Världsliondagen firas därför årligen 
den 8 oktober.

1920   
Kommer Lions till Kanada och den första klubben or-
ganiseras. Det är Border Cities Lions Club i Ontario, 
som senare byter namn till Windsor.

1925  
Den världsberömda författarinnan Helen Keller,  själv 
dövblind, talar vid Lions kongress i Cedar Point, Ohio, 
och uppmanar Lions att bli de blindas riddare. 

1926
Organisationen får sin 1 000:e klubb och Kina blir 
lionrörelsens tredje land då LC Tientsin bildas.

1927
Mexico får sin första klubb när LC Nuevo Laredo bildas. 
Samma år kommer Lions till Havanna och Kuba.

1935 
Lions kommer till Central- och Sydamerika.

1940
Kongressen hålls för första gången utanför USA då 
Havanna på Kuba är värd.

1967
Lions firar 50 år och har nu 800 000 medlemmar i 
135 länder.

1968
LCIF - Lions Clubs International Foundation - stiftas.

1986
Som andre svensk väljs Sten Åkestam, LC Stockholm/
Globen, till internationell president. 

1987
Vid  kongressen i Taipei, Taiwan, och med Sten 
Åkestam som internationell president, beslutas att 
kvinnor skall inbjudas till fullvärdigt medlemsskap. 

1990
Första lionklubbarna bildas i Östeuropa.

1992
Ive Hörnefeldt i 101-N och Vivianne Eriksson i 101-U 
väljs till distriktsguvernörer. Därmed får Sverige sina 
två första kvinnliga distriktsguvernörer.
Lions firar 75 år med 1,4 miljoner medlemmar i 177 
länder.

1992-1994
Campaign SightFirst avslutas vid kongressen i Phoe-
nix. Totalt samlade Lions in 148 miljoner US dollar till 
hjälp att bota och förhindra blindhet.

1998
Lions Club Stockholm, som är Europas första lion-
klubb, fyllde 50 år den 24 mars.

1945
FN grundas. Lions deltog i framtagandet av stadgar 
för ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd. 
 
1947 
Svensken Torgny Lange tar idéerna om Lions med 
sig hem från USA till Sverige.
 
1948
Första lionklubben i Europa bildas i Stockholm 
den 24 mars, tätt följd av Genève i Schweiz. 
LC Stockholm  benämns ”The Host Club of Europe”. 
Förste klubbpresidenten heter Torgny Lange.

1949
Cyril Marcus utses till Sveriges förste distriktsgu-
vernör i distrikt 101. 
 
1961
Per Ståhl, LC Eskilstuna, väljs till president för Lions 
Clubs International.



2010
Sveriges Lions första studentklubb (Campusklubb) 
bildas på högskolan i Malmö. 
 
2011
Sveriges Lions hjälper befolkningen i Libyen samt 
Pakistan via UNCHR, totalt 750 000 kronor.

Sveriges Lions hjälper Japan efter jordbävningen, 
drygt 600 000 kronor via LCIF, Lions Clubs 

1999
En gemensam  nordisk Röda Fjädern- 
insamling äger rum för första gången, till förmån för 
forskningen inom geriatri. 

2001
LCIF ger 3,2 miljoner US dollar till offren för terrorat-
tacken den 11 september i New York. 
 
2005
Lions över hela världen hjälper offren för Tsunami-
katastrofen i Asien. Sveriges Lions samlar in 1,2 
miljoner US dollar. 

2005
LCIF ger 5 miljoner US dollar till nödlidande efter 
Orkanen Katrina i USA.
 
2006 
Campaign Sight First II startar. Målet är att Lions i 
hela världen ska samla in 150 miljoner US dollar till 
Lions synvårdsprogrammet SightFirst. 

2006
Sveriges Lions projekt “Tält till nödlidande” får  
uppmärksamhet  i TV från Pakistan. 2,6 miljoner kronor 
har Sveriges Lions samlat in till tält. Projektet är ett 
samarbete mellan Lions och  Räddningsverket.

2006
Sveriges Lions får sin första kvinnliga guvernörs-
rådsordförande, GRO, Annette Eiserman-Wikström, 
LC Mölndal/Kvarnbyn 

2007
Lions Sverige blir med i Radiohjälpen/Världens 
Barn.

2008 
Lions tält, som skänkts till Svenska Räddningsver-
ket, hjälper i Burma och Kina efter katastrofer. 

2009
Lions genomför en Röda Fjädern-kampanj och 
insamling ihop med Hjärnfonden till förmån för 
hjärnforskningen om beroende. Kampanjen avslutas 
2010 och vid Riksmötet redovisas ett insamlingsre-
sultat på 9 miljoner kronor. 
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International Foundation. Även Turkiet som haft 
jordbävning får hjälp av Sveriges Lions. 

2012
Sveriges Lions deltar i Lions interantionella 
mässlingsinitiativ. Bill & Melinda Gates Foundation 
stöder mässlingsinitiativet. 

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling 
Världens Barn. Pengarna Lions får från insamlingen 
går till barn- och mödravårdsprojekt samt i 
anslutning, vattenprojekt i Tanzania.

2013
Sveriges Lions genomför en insamlingskampanj 
under namnet Röda Fjädern till förmån för 
forskningen om barndiabetes. 

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling 
Världens Barn. Lions får pengar från insamlingen till 
ett diabetsprojekt för barn och ungdomar i Sri Lanka 
samt barn- och mödravårdsprogram i Tanzania.

2014 
Fortsatt deltagande i Radiohjälpen Världens Barn-
insamling.  

Lions hjälper Filippinerna i katastrofen efter en tyfon. 
Sveriges Lions har donerat omkring 4,2 miljoner 
svenska kronor plus tält till ett värde av 150 000 
kronor. 

Sveriges och Norges Lions bidrar med en miljon 
svenska kronor till flyktingar från Syrien i läger i 
Libanon. I samarbete med Lions i Libanon används 
pengarna för inköp av kläder till flyktingarna. 

Sveriges Lions stöttar handikappidrotten med  
150 000 kronor inför satsningen på Paralympics. 



Multipeldistrikt 101 Sverige
Guvernörsrådet 2014-2015

GRO
Per Janson
LC Uddevalla 
Skolgatan 9 
532 31 Skara
0511-20438, 070-5458520
gro@lions.se

101-A
Anne-Cathrine Karlsson
LC Färingsö
Årdala Sannerby Björknäs
642 95  Flen
0157-71030, 073-0494595
dg101a@lions.se

101-B 
Ingemar Karlsson 
LC Askersund
Torebergsvägen 4
696 31 Askersund
0583-12435, 070-2275071
dg101b@lions.se

 101GD 
Jan Krångh
LC Falun/Bergsmannen
Kapellvägen 18
791 46  Falun 
023-34140, 070-7683249
dg101gd@lions.se

101-N 
Kia Carlsson
LC Östersund/Brunkullan
Fjällgatan 16 A
832 42  Frösön
063-137508, 070-6226447
dg101n@lions.se

 

101-P 
Anna From-Lindqvist
LC Skellefteå
Köpmangatan 1B
931 31  Skellefteå 
0910-56633, 070-2181956
dg101p@lions.se

101-S
Tomas Persson
LC Sjöbo
Inspektorsvägen 2
275 36  Sjöbo
0416-18550, 0416-513132
0706-428407
dg101s@lions.se

101-SM
Anders Eriksson 
LC Ronneby
Saltgatan 6
371 52  Karlskrona 
0723-659945
dg101sm@lions.se

101-SV
Kjell-Arne Svensson
LC Simlångsdalen
Teglabäcksvägen 16
305 93  Halmstad 
035-44524, 070-8434270 
dg101sv@lions.se

101-U 
Martina Nordlund Isaksson 
LC Bålsta
Mellangården  
Häggeby Kyrkväg 30
746 94  Häggeby 
018-344116, 0738-446407
dg101u@lions.se

101-VG
Jan-Åke Rispling 
LC Karlsborg
Ebbanäsvägen 25
546 72  Mölltorp 
0505-682168, 0730-452928
dg101vg@lions.se
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Multipeldistrikt 101
Indelning i distrikt
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Guvernörsrådets ordförande, 
GRO
Per Janson
LC Uddevalla 
Skolgatan 9 
532 31 Skara
0511-20438, 070-5458520 
gro@lions.se

Guvernörsrådets 
arbetsutskott, AU, 2014-2015

Närmast föregående 
ordförande, IPGRO
Lars Kuntze
LC Oxelösund
Solö 3
610 55 Stigtomta
0155-37821, 0705-694055 
ipgro@lions.se

Guvernörsrådets vice ord-
förande, VGRO
Annica Nordell 
LC Östersund/Brunkullan 
Dalagatan 6 
832 43 Frösön 
063-10 07 14, 070-5611146 
vgro@lions.se

Controller
Björn Wahlenius 
LC Trollhättan 
Rubinvägen 15 
461 73 Trollhättan
0520-480421, 070-6551131
controller@lions.se

Kontakten med hovmarskalksämbetet
Kungen är Lions beskyddare. 
Enligt överenskommelse med Hovet handläggs 
kontakterna av Lions kontor.



Tidningen Lion
Tidningen Lion är officiellt organ för Lions Clubs 
International. Den ges ut med tillstånd från Interna-
tionella styrelsen på 21 språk - engelska, spanska, 
japanska, franska, svenska, italienska, tyska, fin-
ska, koreanska, portugisiska, holländska, danska, 
kinesiska, norska, isländska, turkiska, grekiska, 
hindi, polska, indonesiska och thailändska.
Den svenska upplagan ges ut av Lions Clubs 
International, Multipeldistrikt 101 Sverige. Tidningen 
står under överinseende av internationella kontoret 
i Oak Brook. Tidningen trycks i Sverige och utkom-
mer för närvarande sex gånger om året. Upplagan 
är 13 000 exemplar.

 
Ansvarig utgivare är: 
Redaktör
Maud Nordell
Lions kontor
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
Tel 08-744 59 00
E-post: thelion@lions.se

Redaktionskommitté: 
Lars G Andersson, 101 GD, redaktör Maud Nordell, 
Erik Bohlin,101-U, samt Tomas Johansson, 101-A. 

Material till tidningen sänds direkt till redaktionen 
helst via e-post, i andra hand med vanlig post.
Bilderna ska ha kontrollerad publiceringsrätt. Bilder 
som sänds via e-post ska vara i högupplöst jpeg-
format. Negativ film tas inte emot. Bilderna ska vara 
i färg.

Tidigare redaktörer för The Lion
Gösta Koorn, LC Stockholm  
Bengt Mellberg, LC Solna
Gösta Stenberg, LC Tyresö
Yngve Feuk, LC Järfälla
Yngve Nilsenius, LC Landskrona 
Ingemar Andersson, LC Kumla
 

Uppgifterna i matrikeldelen är hämtade ur medlemsregis-
tret. Uppdatering av registret görs av ändringsansvarig i 
respektive klubb. Konvertering från medlemsregistret gjort 
juni 2014. Tryckeri: V-tab, juli/augusti 2014.

Lions kontor,
Sverige
Kontorets uppgift är att vara lionrörelsens officiella 
ansikte utåt och ge service samt information såväl 
internt till landets klubbar som externt till allmänhet, 
myndigheter och andra organisationer med flera.

E-post: kansli@lions.se 

Besöks- och postadress samt 
telenummer:
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
Telefon: 08-744 59 00
Fax: 08-726 92 00

Öppettider:
Helgfri måndag - fredag 
kl 09.00 - 16.00

För suppliesbeställningar använd i första hand 
webbshoppen som du hittar på: www.lions.se  
e-post: supplies@lions.se 

Kommunikationschef
Maud Nordell
thelion@lions.se
 

11

Supplies/kanslist/
webbmaster
Cynthia Lo
kansli@lions.se

Ekonom
Jan Demuth
ekonomi@lions.se

Lions Quest 
Anders Medin
anders.medin@lions.se



Kommittén för 
hjälpverksamhet
Ordförande IRD
Hans Hallberg
LC Falkenberg 
Gröna gatan 11 D 
311 31 Falkenberg 
0346-84984, 0708-879849 
ird@lions.se 

Ledamöter:  
Mikael Östman - LC Sundsvall, 
Gunilla Persson - LC Märsta/
Arlanda 

Multipeldistriktets kommittéer och arbetsgrupper 

Riksvalnämnden 
Ordförande
Sven-Erik von Wachenfeldt 
LC Eda 
Tallörtsgatan 31 
671 52 Arvika 
0570-17840, 070-6704476
val@lions.se

Ledamöter: 
Mona Larsson - LC Mörsil, 
Staffan Wyke - LC Älmhult

Koordinator för medlemsut-
veckling (GMT) 
Joakim Värn
LC Eksjö 
Korta gatan 4 
575 37 Eksjö 
0381-611771, 076-5352773 
familjenvarn@telia.com

Koordinator för ledarutveck-
ling 
(GLT) 
Anna Maria Bernstein 
LC Södertälje/S:ta Ragnhild 
Forskargatan 11 C
151 36 Södertälje 
08-55066643, 0707-866643 
bernstein@telia.com

Kommittén för ung-
domsverksamhet
Ordförande YED
Mats Granath 
LC Trollbäcken 
Vitmossvägen 41 
138 36 Älta 
08-7734020, 08-50835911,
076-1235911 
yed@lions.se 

Ledamöter:
BYED - Marie Johansson - LC 
Gävle, Felle Fernholm - LC Vad-
stena -LEO/ inriktning mot droger.  
 

Stadgesekreterare
Bengt Almqvist 
LC Vänersborg 
Hamngatan 11  
462 33 Vänersborg 
0455-284 10, 0723-28 84 10  
stadgar@lions.se

NSR AU-ledamot
Jan Lofjärd 
LC Varberg 
Ängen, Getterön 1 
432 93 Varberg 
0340-17407, 070-6524755 
jan.lofjard@telia.com

Nordisk koordinator  
2013-2015 
Finn Bangsgaard 
LC Svansjö 
Täktvägen 2 
511 58 Kinna 
Tel 0320-147 76, 0709-74 40 52 
finn.bangsgaard@gmail.com
 

Multipeldistriktets 
rådgivande placeringsgrupp 
Ingvar Långström - LC Långsele 
(ordförande), Bo Eriksson - LC 
Knivsta, Gunnar Lindberg - LC 
Sigtuna
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Katastrofberedskapen 
Ordförande är guvernörsrådets 
ordförande (GRO) 
Per Janson
LC Uddevalla 
Skolgatan 9 
532 31 Skara
0511-20438, 070-5458520 
gro@lions

Ledamöter: 
De i kommittén för 
hjälpverksamhet. 

Revisorer
Auktoriserad revisor 
Revisorspoolen Matsson & 
Co  AB

Förtroendevald revisor
Göran Engström 
LC Skellefteå 
Dyringegatan 17 
931 44 Skellefteå 
0910-776844, 070-3711877
revisor@lions.se 

Ersättare: 
Ulf Wiberg - LC Västervik

Källa: Protokoll från  Riksmöte 
och guvernörsrådet.

 

LCIF MD-koordinator
Jan-Åke Åkerlund
LC Malmö/Malmöhus
Gottåkravägen 45
236 41 Höllviken
040-45 78 52, 0705-70 80 58
jan.ake.akerlund@gmail.com

FN-kommitté
Kontakta Lions kontor

Kontaktperson Orkester 
Norden:
Lennart Fridén - LC Nossebro.



Konungens 
jubileumsfond
för ungdom i Sverige
Lions representant i fonden:
Styrelserepresentant
Hans Catani
LC Norrtälje 
Gjuterivägen 4 E 
761 40 Norrtälje 
0176-16291, 070-7385700 
hans@catani.se 

Barndiabetesfonden
Kontaktperson, Lions represent-
ant i fonden:  
Bernt Fransén
LC Linköping/Valla
Ekholmsvägen 181
589 29 Linköping
Tel 013-159958, 070-3119294
bernt.fransen@telia.com

13

Forskningsfonder 
som stöds av 
distrikten
Insamlingstiftelsen Lions 
Cancerforskningsfond vid 
Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala 
Kontaktperson  
Dag Hedin
LC Bergsjö 
Tel 0652-108 92 

info@lcff.se
 
www.lcff.se 

PG: 900940-8 
BG: 900-9408 
 
Fonden stöds av distrikten:
101-B, -GD, -U
 

Lions Cancerforskningsfond 
vid Umeå Universitet
Kontaktperson 
Sekretariat: Pia Granlund 
Tel 090-7852854

pia.granlund@onkologi.umu.se

www.cancerforskningsfond-
umea.lions.se

PG: 6568-0 
BG: 260-0203

Fonden stöds av distrikten: 
101-P, -N

Lions Forskningsfond 
mot folksjukdomar vid 
Linköpings Universitet 
Kontaktperson 
Ulf Svenzon 
Tel 0370-717 97, 070-567 74 72
ulf.svenzon@live.se
 
www.lionsforskningsfond.se 

PG: 900236-1
BG: 900-2361

Fonden stöds av distrikten: 
101-A, -SM, -SV

 

Insamlingsstiftelsen Lions 
Cancerforskningsfond i 
västra Sverige
Kontakperson 
Lars Ersmarker 
LC Skövde 
Tel 0500-430994,0706-08 71 84 

info@lionscancerfond.se
 
www.lionscancerfond.se

PG: 900192-6

Fonden stöds av distrikt: 101-VG

Fonder och stiftelser

Stiftelsen Lions Quest 
Ordförande 
Bruno Ahlqvist  
LC Gävle/Norra
Norrtullsgatan 18
803 25 Gävle
026-12 57 25, 070-528 44 46
ahlqvist.gavle@swipnet.se

Lions Quest-kontoret:
Anders Medin 
08-7445900, 

Sveriges Lions Hjälpfond
Plusgiro 90 19 48 - 0
Ordförande 
Bengtåke Johansson 
LC Gävle
Sjåaregatan 58 A  
803 02 Gävle 
026-13 25 13, 0708-27 25 46  
hjalpfonden@lions.se

Ledamöter:
Martin Enqvist, sekreterare -  
LC Vindeln, Agneta Andersson, 
kassör - LC Lindesberg/Kristina, 
Suppleanter: Mattias Öberg -  
LC Avesta, Torgny Rönnestad - 
LC Hultsfred, Åke Grönkvist -  
LC Vetlanda. 

Insamlingsstiftelsen 

Insamlingsstiftelsen 
Lions Fond för Medicinsk 
Forskning inom Skåne
Kontaktpersoner: Ordförande 
Karin Nord-Åkerlund 
Tel 040-457852, 0708-126963 
karin.ab.nord@gmail.com 

Sekreterare: Jan-Åke Åkerlund
Tel 040-457852, 0708-126963
jan.ake.akerlund@gmail.com

www.lffs.se

BG: 900-2866 
 
Fonden stöds av distrikt 101-S 



Verksamhetsplan 2014-2015
För samhällsansvar och livskvalité
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Inledning
Lions bidrar till hjälpinsatser som 
gör skillnad lokalt, nationellt och 
internationellt. En världsomspän-
nande organisation som präglas 
av medlemmarnas egna arbetsin-
satser. Vi syns världen över i våra 
västar och jackor med emblem. 
Riksmötets prioriterade projekt 
och områden ligger till grund för all 
planering under året.

Särskilt prioriteras fortsatt stöd
till katastrofverksamhet genom 
internationella hjälpfonden LCIF,
till kommittén för hjälpverksamhet,
till internationellt ungdomsutbyte,
till samarbetet med Radiohjälpen 
och projektet inom Världens Barn
till GMT och GLT till PR och mark-
nadsföring. Strävan efter en noll-
vision av medlemsutvecklingen 
ska prägla arbetet under vårt verk-
samhetsår 2014/2015. Arbetet ska 
utgöra en plattform för att kunna 
öka medlemsantalet i framtiden.

Inriktning 2014-2015
Med utgångspunkt i den omfattan-
de och lokalt förankrade verksam-
heten vill vi gemensamt verka och 
arbeta utifrån ledorden FRAMTID, 
FÖRNYELSE och FÖRYNGRING 
inom Lions. 

Vi vill särskilt fokusera och upp-
märksamma klubbarna på Lions 
etik som, är vår gemensamma 
grund för all verksamhet under pe-
rioden. Distrikt och klubbar uppma-
nas att beakta och hålla Lions etik 
levande i arbetet under året. Lions 
kännetecknas av en transparant 
organisation i alla led som strävar 
efter samsyn.

Verksamhetsmål  
2014 -2015

Framtid

Ökad satsning på information 
och PR
Som ett led i att öka informationen 
om Lions omfattande verksamhet 

både lokalt, nationellt och interna-
tionellt skapas en infrastruktur av-
seende information och PR. Detta 
genom att centralt inrätta en PR 
grupp som får i uppdrag att arbeta 
fram en handlingsplan. (PR 2016)
Handlingsplanen fastställs av GR. 
Medel reserveras i budget 2014.

Öka antalet kvinnor i Lions
Antalet kvinnor i våra klubbar i 
Sverige är lågt (17 %) i förhållande 
till övriga världen. För att kunna öka 
andelen kvinnor i våra klubbar upp-
manas varje distrikt att inventera 
förutsättningarna och rapportera 
detta till DG. Varje DG redovisar 
fortlöpande i GR.

GR beslutar om det fortsatta ar-
betet. Målsättningen är att öka 
andelen kvinnor i Lions till minst 20 
% under perioden

Fortsätta att utbilda och ut-
veckla ledare och funktionärer 
på alla nivåer 
Ledare och befattningshavare 
i klubbar, zoner och distrikt har 
avgörande betydelse för Lions 
framtid och utveckling. Klubbarnas 
inre arbete, CEP, utgör grunden för 
verksamheten och ska stimuleras 
genom utbildning och information. 

Delaktighet, kamratskap och enga-
gemang är ledord för all verksam-
het nationellt. Medlemskapet och 
ledarskapets betydelse för föränd-
ring och förbättring är allmänt känt 
och Lions ledarprogram GMT och 
GLT ska fortsatt stimuleras.

Klubbar och distrikt ska erbjudas 
möjlighet till utvecklande och stimu-
lerande utbildningar på alla nivåer.

Förnyelse

Genomföra en organisations-
översyn av centralt kansli
Lions kontor är beläget centralt i 
Stockholm med uppgift att tillhan-
dahålla service, råd och stöd till 

klubbarna, distrikten och guver-
nörsrådet. Kontoret står också i 
nära kontakt med huvudkontoret 
i USA. 

I takt med tiden och den förändring 
som skett inom lionsrörelsen ska en 
översyn genomföras under 2014. 
Befattningarna ska ses över och 
tjänsternas innehåll tydliggöras för 
ökad effektivitet och ännu bättre 
service till hela organisationen. AU 
ansvarar för genomförandet.

Tydliggöra ledningsfunktionen 
vid det centrala kansliet 
Kansliet består idag av kontorschef, 
ekonom, redaktör och kanslist. 
Ledningsfunktionen ska utvärderas 
och revideras. Befattningarna ska 
analyseras, värderas och förändras 
efter nya behov. AU ansvarar för 
genomförandet.

Utveckla och förbättra IT som 
ett verktyg  
Lions klubb står inför utmaningen 
att förnya, förbättra och öka nyttjan-
det av datorstöd som ett modernt 
verktyg. En ny IT- infrastruktur för 
Lions Sverige är därför nödvändig. 

Målsättningen är att göra det enk-
lare och lättare att använda IT lokalt 
i klubbarna och nationellt. 

Webbsidan och medlemsregistret 
är exempel på områden som måste 
förnyas och förbättras. Ledord för 
IT-strukturer ska vara ”användar-
vänligt” för nya och erfarna dator-
användare. 

Som ett led i arbetet är en central 
IT-grupp på MD beslutad av riks-
mötet 2013. Arbetet har påbörjats 
och ska intensifieras under 2014, 
genom komplettering av mål och 
delmål samt tidsplan. Medel reser-
veras i budget 2014.
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Föryngring

Öka antalet LEO-klubbar i Lions     
Medelåldern ökar och medlemsan-
talet minskar i Lion som i de flesta 
frivilliga organisationer. 

Ett framgångsrikt koncept för för-
ändring och föryngring är LEO-
klubbar. LEO kan engagera unga 
och på sikt deras föräldrar. LEO 
stärker ungdomsutbyte och ökar 
engagemanget för barn och unga 
inom Lions, lokalt, nationellt och 
internationellt.

Målsättningen är att öka antalet från 
dagens 5 st klubbar totalt i landet till 
minst en LEO-klubb/distrikt till 2015.

Öka antalet studentklubbar 
Motsvarande möjlighet till utveckling 
och föryngring gäller uppbyggnad 
av studentklubbar.Varje distrikt har 
en eller flera högskolor i sitt område. 
Inför varje terminsstart bör en infor-
mation ske på högskolorna. 

Aktuellt informationsmaterial finns 
på LCI:s webbplats för att användas 
vid presentation. 

Varje distrikt ska utse lämplig per-
son för information och kontakt 
med näraliggande högskola och 
dess studentkår. Målsättningen är 
att varje distrikt har minst en stu-
dentklubb.

Skapa förutsättningar för unga 
i klubben
I klubbarna genomförs en mängd 
aktiviteter under året. Det är in-
samlingar av olika slag, lucia- 
arrangemang, kampanjaktiviteter 
för Världens Barn, loppis, mark-
nader, auktioner och lotterier mm. 
Flera av dessa aktiviteter lockar 
barn och ungdom att delta. Ak-
tiviteter är dessutom till stor del 
familjeaktiviteter. 

Att fånga den unges och familjens 
engagemang för att skapa och 
behålla ett intresse för lionrörelsen 
måste ligga i allas intresse. Klub-
barna uppmanas att öppna dörrarna 

för de unga i klubben genom att hitta 
aktiviteter som lockar och stödjer ett 
fortsatt engagemang. 

DG i varje distrikt lyfter in punkten 
på distriktsnivå för att uppmärk-
samma och intensifiera arbetet med 
ungdom och unga i klubben.

Lions Sverige har världen som 
arbetsfält genom engagemang 
och arbete i klubbar, i distrikt samt 
på nationell och internationell nivå.

Det är med stolthet och ödmjukhet 
vi startar ett nytt verksamhetsår på 
MD nivå.

Genom kontinuitet, erfarenhet och 
rutin i samklang med tidsanda och 
utveckling vill vi behålla, utveckla 
och förbättra allt gott arbete som 
utförs inom Lions i Sverige.

FRAMTID, FÖRNYELSE och FÖR-
YNGRING.

Guvernörsrådet 2014-2015
Per Janson

vice guvernörsrådsordförande



President
Joseph “Joe” Preston, Arizona, USA 

Omedelbart föregående president
Barry J. Palmer,  New South Wales, Australien 
 
Första vice president 
Dr. Jitsuhiro Yamada, Japan 

Andra vice president 
Utses på Lions Convention i Toronto (efter att 
denna handbok är lämnad för tryck)
  
Nordiska medlemmar av internationella 
styrelsen
1953-1955  Per Ståhl, Eskilstuna 
1955-1957  Herbert Hårshagen, Färila
1957-1962  Paul Hjelt, Finland
1958-1962 Per Ståhl, Eskilstuna 
   Internationell vice president och  
  president 
1962-1964  Risto Brax ,Finland
1964-1966  Jörgen Bertelsen, Danmark
1966-1968  Jan Eric Skappel, Norge 
1968-1969  Gunnar Stjernström   
  Arboga
1969-1970   Åke Wängö, Tranås 
1970-1972   Thorvaldur Thorsteinsson, Island
1972-1973   Jarl Lindholm, Finland 
1973-1975 Nis Dall, Danmark
1975-1977 Einar Kaspersen, Oslo
1977-1979  Sten Åkestam, Stockholm
1979-1981  Björn Gudmundsson, Island
1981-1983  Aimo Vittala, Finland
1983-1985  Carsten Mörup, Danmark 
1983-1987  Sten Åkestam, Stockholm, 
  Internationell vice president och
  president
1985-1987  Thor Hauge, Norge
1987-1989  Svavar Gests, Island 
1989-1991  Heinz Ondrejka, Falun
1991-1993  Kari Heinänen, Finland
1993-1995  Eli Dalsgaard, Danmark
1995-1997  Lauri Merivirta, Finland 
           Arve Fossum, Norge
1997-1999  Bruno Ahlqvist, Gävle
1999-2001  Jón Bjarni Thorsteinsson, Island
2001-2003  Jörn Andersson, Danmark 
2001-2003 Harri Ala-Kulju, Finland
2003-2005 Erkki Laine, Finland
2004-2006 Jan Holtet, Norge
2006-2008 Jan-Åke Åkerlund, Malmö
2007-2009  Tapani Rahko, Finland 

2009-2010 Ingen från norden 
2010-2012 Gudrun Bjort Yngvadottir, Island  
  och Per K Christensen, Danmark 
2012-2014 Kenneth Persson, Sverige
  
Nordiska samarbetsrådets 
sekreterare
1957-1972  Hadar Wahrenby. Stockholm 
1972-1983 Lars Edwards, Stockholm
1983-1988  Lennart Fridén, Nossebro
1988-1990  Eoro Kokko, Finland
1990-1992  Alf Hildén, Finland
1991-1996 Arne Solum, Norge
1996-2000  Bent Jespersson, Danmark
2001-2002  Halldor Kristjansson, Island
2003-   Tillsattes ett NSR-AU 

Nordiska koordinatorer
1971-1976  Sten Åkestam, Sverige
1977-1979   George Breiner, Danmark
1979-1981   Thor Hauge, Norge
1981-1983    Arno Mattson, Finland
1983-1987   Birger Rosén, Sverige
1987-1989  Otto Brödholt, Norge
1989-1991   Carl-Johan Björk, Finland
1991-1993   Thordur M. Jonsson, Island
1993-1995   Bo Göran Ekvall, Sverige 
1995-1997   Jörn Andersson, Danmark
1997-1999   Arne Solum, Norge
1999-2001   Aulis Eskola, Finland
2001-2003   Jon Gröndalen, Island
2003-2005  Hans-Åke Lindelöw, Sverige
2005-2007 Per K. Christensen, Danmark
2007-2009  Terje Nohr, Norge
2009-2011 Ulf Nummelin, Finland
2011-2013 Kristinn Hannesson, Island 
2013-2014 Finn Bangsgaard, Sverige
2014-2019 Jan Lofjärd  

Internationella och nordiska uppgifter
Internationella styrelsen

16



Guvernörsrådens ordförande i Norden
Danmark  
Benny Nissen Raun 
Herningvej 23, 7470 Karup 
+45 97 101231, +45 40 216290 
nissenraun@fiberpost.dk

Norge 
Tore G. Hovde 
LC Kolsås 
Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen 
+47 915 99 607 
tohovde@online.no

Finland 
Tuomo Holopainen 
LC Helsinki/Vuosaari 
Aurinkoranta 8 B 31, 00990 Helsinki 
+358 400 677293 
tuomo.holopainen@lions.fi

Island 
Tryggvi Kristjánsson 
LC Dalvikur 
Boggvinsbraut 19, 620 Dalvik 
+354 849 5563 
lorenzo@simnet.is 
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Guvernörsråden i Norden
Besked om sammansättningen av guvernörsråden i Norden och/eller respektive multipeldistrikts kommittéordförande 
erhålles via Sveriges lionkontor i Stockholm eller respektive MD-hemsida.

Belgien - Distrikt 112
Lions Clubs International
Houba de Strooperlaan 90
1020 BRYSSEL
Tel. +32-2-478 17 31
secretariat@lions.be
www.lions.be

Danmark - Distrikt 106
Lions Clubs International
Københavnsvej 19
3400 HILLERØD
Tel. +45 48 25 56 34
lionskontor@lions.dk
www.lions.dk

Storbritannien - Distrikt 105
Lions Clubs International
257, Alcester Road South
Kings Heath 
BIRMINGHAM B 146 DT
Tel +44-845 833 9502
enquiries@lionsclubs.co
www.lions.org.uk

Frankrike - Distrikt 103
Lions Clubs International
295, Rue Saint-Jacques
75005 PARIS, 
Tel. +33-1-46 34 14 10
maisondeslions@lions-france.org
www.lions-france.org

Uppgifter om adresser med mera till Nordiska och några Europeiska 
multipeldistrikt

Finland - Distrikt 107
Finlands Lionsförbund 
Kyrkobyvägen 10
FI-00700 Helsingfors
Tel +358-9-565 59511
kontoret@lions.fi
www.lions.fi

Island - Distrikt 109
Lions Clubs International
Sóltún 20
105 Reykjavik, Island
Tel. +354-561 3122
lions@lions.is
www.lions.is

Italien - Distrikt 108
Lions Clubs International
Piazza Buenos Aires
00198 ROMA
Tel. +39-6-42 87 07 78
segreteria.lions@libero.it
www.lions.it

Norge - Distrikt 104
Lions Clubs International
Ensjöveien 18
N-0661 Oslo
Tel. +47-23 24 46 30
post@lions.no
www.lions.no

Schweiz - Distrikt 102
Lions Clubs International
Biberistrasse 16
4501 Solothum,
Tel. +41-326 246 518
info@lionsclubs.ch
www.lions.ch

Tyskland - Distrikt 111
Lions Clubs International
Bleichstrasse 3
65 183 WIESBADEN
Tel +49-611 991 54 00
sekretariat@lions-clubs.de
www.lions.de

Övriga internationella kontor
För information kontakta
svenska lionkontoret
Tel 08-744 59 00
Fax 08-726 92 00
kansli@lions.se
eller sök via länkar från vår svenska 
hemsida: www.lions.se
klicka på medlemssidan och därefter 
länken Lions i andra länder.  



Hedersbevisningar
Internationella utmärkelser
AMBASSADOR OF GOOD WILL
Lions Clubs Internationals högsta hedersbetygelse,  
Ambassador of Good Will, har tilldelats följande 
svenska medlemmar:
Per Ståhl, LC Eskilstuna, 1955   
Gunnar Stjernström, LC Arboga, 1961
Sten A. Åkestam, LC Stockholm/Globen, 1978
Ture G. Nydrén, LC Malmö, 1986 
Per Sillén, LC Stockholm/Spånga, 1987
Åke Tobeck, LC Vingåker, 1987
Stig Spångfors, LC Stockholm/Farsta, 1987 
Lennart Fridén, LC Nossebro, 1987
Heinz Ondrejka, LC Falun, 1991
Yngve Nilsenius, LC Landskrona, 1993
Bruno Ahlqvist, LC Gävle/Norra, 1999
Ingemar Andersson, LC Kumla, 2003 
Jan-Åke Åkerlund, LC Malmöhus,2008 
Olaw Hillborg, LC Sundsvall, 2012

Svenska utmärkelser
Guldlejonet
Sveriges Lions högsta hedersbetygelse heter 
“Guldlejonet” och tilldelas den som, enligt
guvernörsrådets bedömning, gjort särskilt
förtjänstfulla insatser för multipeldistriktet.
Guldlejonet har sedan det instiftades 1984
tilldelats följande personer: 
1984 
Sten A. Åkestam, Göte Carlebjörk, Birger Rosén, 
Folke Svensson, Sven Henriksson, Åke Ask, 
Stig Sturesson, Heinz Ondrejka, Rony Nittmar,  
Björn Bergwall.
1985 
Stig Spångfors, Ellert Karlsson, 
Bo-Göran Ekwall, Hans Ingnäs, Per Ståhl
1986 
Thorbjörn Rippe, Ture G. Nydrén, 
Ingvar Larsson, Bengt Hultén, Per Sillén
1987 
Lars Stenbäck, Kjell Pettersson, 
Sven-Ingvar Alexandersson, Ingemar Albertsson,
Göran Vässmar, Ingwar Lindgren,
Jan-Åke Åkerlund
1988 
Rudolf Svensson, Aston Åberg, Bernt Fransén,  
Ingemar Gustafson, Bengt Wirdéus,
Lennart  Fridén
1989 
Ove Hägglund, Arne Wamming, Kjell Fängström, 
Bruno Ahlqvist, Lars Jacobsson, Leif Niord
1990 
Yngve Nilsenius, Ingemar Andersson,
Harry Fundin, Bror Håkansson
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1991 
Bo Widell, Henry Rosenqvist
1992 
Börje Jonson, Roland Nilsson, Willy Lindgren
1993 
Urban Möller, Assar Knutsson, Christer Fält
1994 
Karl-Rudolf Pettersson, Sören Söderlund, 
Lars-Erik Eriksson, Bengt Bjerned, Clarence Kajle
1995
Björn Wahlenius, Sven Johansson, Yngve Alénius,
Kjell Göransson
1996
Jarl Börjesson, Stig Liljeblad, Evald Löwenbäck, 
Jurgis Plonaitis
1997
Sivert Bäck, Ive Hörnefeldt, Hans Nilsson
1998 
Roland Gustafsson, Bert Johansson,
Gustav Karlsson, Henry Carlsson, Bengt Rohdin 
1999
Thorsten Eriksson, Anita Jacobson, 
Yngve Klintmalm,Björn Persson, Bruno Pettersson, 
Katharina Renke, Rolf Revhult
2000 
Bengt Andersson, Stefan Kanders, 
Hans-Åke Lindelöw, Per-Gunnar Risberg, 
Thord Wilhelmsson.
2001 
Bengt Kristiansson, Lennart Löf, Gilbert Persson.
2002
Alf Bakken, Finn Bangsgaard, Kenneth Persson,
Christina Askenbom, Kjell Jonsson
2003
Gunnar Lärka, Jan Branteström, Lennart Polstedt, 
Rolf Kaméus
2004
Barbro Bergström, Sven Börjesson, Eric Wahlund, 
Lars-Erik Norgren
2005 
Björn Palmer, Annette Eiserman-Wikström, Håkan 
Johansson, Paul Josefsson, Karl-Johan Olsson,  
Siv Edwards. 
2006
Lars Eriksson, Sune Karlsson, Tauno Mustonen, 
Peter Danilo, Hans Folkesson
2007 
Alf Werner, Rolf Grune, Bengt Grönwall 
2008
Ralph Ahlquist, Lennart Ahrnlund, Jan Lofjärd,  
Åke Lind.
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2010
PO Damberg, Vivianne Eriksson, Elisabet Lindqvist, 
Bertil Ravnell och Bengt Almqvist

2011 
Inga Guldlejon delades ut.

2012 
Ingemar Andersson, Anne-Cathrine Karlsson
Gunnar Schönberg, Lars Edwards

2013
Göran Engström, Hans Catani

2014
Kent Benediktsson, Jan Granlund, Nils-Erik 
Borgström, Mats Torstensson
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Lejonkronan skänktes år 1949 av kejsar Haile Selassie 
av Etiopien till dåvarande landsfogden Axel Blomér, 
charterpresident i LC Falun, för de goda tjänster han 
gjorde landet efter andra världskrigets slut.
År 1951 överlämnade Axel Blomér den värdefulla 
trofén till svenska lionrörelsen. Trofén överlämnas 
symboliskt vid riksmötet till den svenska klubb som 
under verksamhetsåret anses ha utfört “mest aktnings-
värda aktiviteten”.
Sveriges Lions Hedersråd, som är en sammanslutning 
av tidigare distriktsguvernörer, beslutar vilken klubb 
som skall hedras. 

Regler för utdelning av Lejonkronan
1. Kvalificerad att bli föreslagen till att erhålla Lejonkro-
nan är klubb, som under kalenderåret före kommande 
riksmöte utfört den mest aktningsvärda aktiviteten 
inom respektive distrikt.
- Aktiviteten ska ha stått i samklang med Lions etik 
och syften. 
- Aktiviteten kan ha genomförts endera av klubben själv 
eller i samverkan med andra klubbar eller organisa-
tioner, men skall ha initierats av föreslagen klubb, som 
även verksamt måste ha deltagit däri.
- Unika aktiviteter bör prioriteras.
- Den bör ha rönt uppskattning hos allmänheten. 

2. Ingen klubb kan själv ansöka om att få Lejon-
kronan. Förslag på klubb att tilldelas Lejonkronan 
inges skriftligen av vederbörande distriktsguvernör 
till ordföranden i multipeldistriktets hedersråd se-
nast den 1 mars före aktuellt riksmöte. Endast ett 
förslag får inges från varje distrikt. Varje distrik-
tsguvernör bör eftersträva att lämna förslag på en 
klubb inom distriktet som bäst uppfyller kriterierna 
för Lejonkronan. Förslaget skall vara klart motiverat. 
Föreslagen klubb får inte underrättas om förslaget. 

3. Hedersrådets arbetsutskott bedömer därefter 
inkomna förslag och upptar högst tre av dessa som 
förslag till Hedersrådet för beslut. Arbetsutskottet skall 
motivera sina förslag.

4. Beslut om vilken klubb som skall tilldelas Lejonkro-
nan fattas av Hedersrådet vid sammanträde i samband 
med riksmötet. Ifrågavarande klubb meddelas därefter 
omgående. 

5. I enlighet med intentionerna från donatorn av Lejon-
kronan skall kronan utdelas årligen till föreslagen klubb 
som uppfyller kvalifikationerna enligt punkt 1.

6. Lejonkronan utdelas av Hedersrådets ordförande 
vid lämpligt högtidligt tillfälle under riksmötet. Utdeln-
ingen föregås av en presentation av vinnnande klubbs  
aktivitet genom vederbörande distriktsguvernör. 

Lejonkronan
Allmänna anvisningar
Lions kontor ansvarar för Lejonkronan. Den skall 
förvaras på betryggande plats enligt guvernörsrådets 
beslut. 
I samband med utdelningen skall den exponeras på 
väl synlig plats vid riksmötet. 
Klubb som tilldelats Lejonkronan får ett foto av kro-
nan. Hedersrådets ordförande ansvarar för att detta 
iordningställs. 
Information om Lejonkronan skall ges i samband med 
utbildningen av vdg. Information om Lejonkronan ges 
i tidningen Lion. 
Regler och anvisningar för Lejonkronan skall tillställas 
varje arrangör av riksmötet, som har att efterleva dessa 
liksom de eventuella kompletterande anvisningar av 
Hedersrådets ordförande, med vilken samarbete bör 
ske i dessa frågor. 

Reglerna och anvisningarna har antagits av Hedersrådet i 
MD 101 Sverige vid dess sammanträde i Borlänge den 19 
maj 2000 i samband med riksmötet. 

Följande klubbar har hedrats med Lejonkronan:
1952 LC Jönköping
1953 Ingen utdelning
1954 LC Hudiksvall
1955 LC Eksjö
1956 LC Gävle
1957 Ingen utdelning
1958 LC Östersund
1959 LC Grästorp
1960 LC Tibro
1961 LC Falun
1962  LC Stockholm/Brännkyrka
1963 LC Stockholm/Vällingby
1964 LC Partille
1965 LC Kumla
1966 LC Edefors
1967 Ingen utdelning 
1968 LC Stockholm/Brännkyrka
1969 LC Borås
1970 LC Olofström
1971 LC Färila
1972 LC Tärna
1973 LC Hässjö
1974 LC Karlskrona
1975 LC Karlshamn
1976 LC Fjällsjö
1977 Ingen utdelning
1978 LC Nossebro
1979 LC Örsundsbro
1980 LC Bjurholm
1981 LC Hässjö
1982 LC LC Bräkne-Hoby
1983 LC Gagnef-Floda
1984 LC Göteborg/Gathenhielm



21

1985 LC Övertorneå
1986 LC Arboga
1987 LC Järna
1988 LC Söderhamn
1989 LC Höör
1990 LC Edsbyn
1991 LC Stockholm/Brännkyrka
1992 LC Degerfors
1993  LC Luleå
1994 LC Amnehärad
1995 LC Hammerdal
1996 LC Älta
1997 LC Älmhult
1998 LC Grillby 
1999 Inden utdelning
2000 LC Skövde/Ryd 
2001 LC Nässjö
2002 LC Fjugesta
2003 Ingen utdelning
2004 LC Klintehamn 
2005 LC Huskvarna
2006 LC Skara 
2007 LC Fjugesta
2008 LC Färingsö
2009 Ingen utdelning
2010  LC Östersund
2011 Ingen utdelning 
2012 LC Eskilstuna
2013  Ingen utdelning  
2014 LC Vilhelmina

Lions Clubs International Founda-
tion (LCIF), Lions internationella 
hjälpfond 
LCIF tar emot donationer från lionmedlemmar och utom-
stående och använder därefter dessa medel till projekt 
som tillgodoser angelägna humanitära behov runt om i 
världen. LCIF är Lions som hjälper genom andra Lions 
och den enda lionstiftelse som hjälper i hela världen ge-
nom organisationens samtliga 1,4 miljoner medlemmar. 
Genom LCIF kan Lions lindra lidande och inge hopp till 
nödlidande människor runtom i världen. 

LCIF arbetar efter devisen 
“Lokal service – Global påverkan”
inom följande fyra huvudområden: 
- Bevara syn
- Hjälpa ungdomar
- Humanitära insatser
- Tillhandahålla katastrofhjälp
 
Vad gör LCIF för Lions? 
LCIF är ett viktigt verktyg för Lions, som gör det möjligt 
för Lions att hjälpa andra.
• LCIF hjälper Lions Clubs International att göra  
effektiva insatser på global nivå.
• LCIF gör det möjligt för Lions att hjälpa när naturkata-
strofer inträffar.
• LCIF finansierar projekt som är för stora för distrikt och 
klubbar att klara på egen hand.
• LCIF hjälper Lions att tillgodose lokala behov genom 
sina anslagsprogram.

Distrikt och klubbar genomför i samarbete med LCIF 
angelägna humanitära projekt, vilka omfattar allt från 
förebyggande av flodblindhet i Nigeria, genomförande 
av gråstarroperationer i Kina, byggande av hus och till 
överlevnadshjälp bland människor runtom i världen som 
drabbats av naturkatastrofer. LCIF-anslag hjälper barn, 
ungdom och gamla i alla delar av världen. LCIF är en 
mycket effektiv stiftelse. LCIF erhåller inga medlems-
avgifter. Den största delen av stiftelsens intäkter kom-
mer från Lions egna medlemmarna. Varje dollar som 
doneras går oavkortat till hjälpverksamhet. Stiftelsens 
administrativa kostnader betalas med avkastningen på 
investeringar. Varje dollar som doneras har hävstångs-
verkan. LCIF-anslagen matchas ofta med lokala medel, 
vilket innebär att de är värda avsevärt mer i verkligheten.

Mässlingsinitiativet, vår senaste LCIF-insats, hade som 
mål 10 miljoner USD, vilket i sin tur matchades av Gates 
Foundation med 5 millioner US$. Slutresultatet för den-
na första omgång av Mässlingsinitiativet blev något över 
25 millioner US$. Vid Convention i Hamburg 2013 togs 
ett nytt beslut om ett nytt mål. Man beslutade att samla 
in ytterligare 30 millioner US$ fram till Lions 100-årsjubi-
leum 2017-2018. Detta matchas sedan av GAVI Alliance 
med ytterligare 30 millioner US$.

Stiftelsen LCIF´s uppgift
Att stödja lionklubbarnas insatser för att hjälpa sina kom-
muner och världssamhället när de genomför angelägna 
hjälpprojekt.



22

LCIF´s anslagsprogram
LCIF har beviljat mer än 750 miljoner US$ i anslag se-
dan stiftelsen bildades 1968.

SightFirst-anslag går till kampen mot blindhet som 
kan förebyggas och botas, genom att stödja ögonvård, 
utbildning och förbättra infrastruktur. Lions distrikt och 
multipeldistrikt samarbetar med sin regionala SightFirst-
rådgivare för att ansöka om anslag.
Standardanslag är troligen den form av anslag som 
många av lionmedlemmarna kommer att komma i kon-
takt med. Dessa ger matchande anslag upp till 75.000 
US$ till större projekt som riktar sig till viktiga humani-
tära behov.

Internationella assistansanslag (IAG-anslag) stödjer 
samarbetsprojekt mellan lionklubbar i minst två olika 
länder. Anslag om 5 000 US$ till 30.000 US$ kan bevil-
jas på matchande basis och skall användas till mindre 
utvecklingsprojekt i behövande länder. Exempel på pro-
jekt är: Hälsovårdsinsatser, lokalhälsovård, självförsörj-
ning av mat, hjälp tillhandikapporganisationer och initia-
tiv för rent vatten. 

Core 4-anslag ger stöd till innovativa projekt som rik-
tar sig till angelägna behov inom Lionsviktigaste områ-
den, att bevara synförmågan, att förebygga handikapp, 
hälsovård och att hjälpa ungdom. Anslag på upp till 
200.000 US$ kan beviljas på en tre-till-en basis, det vill 
säga lionklubbar som ansöker om anslag behöverbara 
samla in 25 procent lokalt. 

Katastrofanslag på belopp upp till 10.000 US$ kan 
beviljas omedelbart efter en naturkatastrof för att finan-
siera distribution av nödhjälp. Större katastrofanslag på 
belopp om 50.000 US$ till 200.000 US$ kan beviljas 
för att finansieralångsiktiga rekonstruktionsprojekt efter 
störrenaturkatastrofer. 
Riktade anslag är medel som donerats till LCIF där det 
finns begränsningar för till vilka specifika aktiviteter och 
projekt dessa medel får användas.

LCIF:s utvecklingsplan 2009-2012 
LCIF genomförde en utvecklingsplan, som avslutas 
verksamhetsåret 2011-2012. Planen gick ut på att öka 
de årliga donationerna till LCIF från 20 miljoner till US$ 
30 miljoner US$. Planen fokuserade på följande tre om-
råden:
• Individuella- och klubbgåvor
• Företags- och stiftelsegåvor
• Planerade gåvor
Till dessa tre områden utgjorde MJF och PMJF ett stort 
tillskott. Utvecklingsplanen uppnådde sitt mål och se-
naste året var omsättningen drygt 37 millioner US$.

Stödjande medlem i LCIF
LCIF-koordinatorerna – distrikt och multipeldistrikt - 
säljer LCIF:s årsmärken i brons (20 USD), i silver (50 
US-dollar) och i guld (100 US-dollar). LCIF:s stödjande 
medlemmar rapporteras in och registreras i ett speciellt 
register.

Melvin Jones Fellowship
Melvin Jones Fellowship (MJF) är Lions Clubs Interna-
tional Foundations erkänsla för humanitära insatser. Det 
kan endast tilldelas enskilda personer (även icke 

medlemmar) men inte klubb, förening eller andra orga-
nisationer. MJF är dessutom LCIF:s största inkomstkälla 
- cirka 70 %. Ansökan om Melvin Jones Fellowship sker 
på särskild blankett, vilken kan laddas ner från nätet, 
www.lionsclubs.org  eller www.lions.se. Med ansökan 
bifogas 1.000 US$ eller kvitto som visar att motsvaran-
de belopp inbetalts på LCIF:s konto.

Vissa donationer, t ex vid katastrofer, mässlingsinitiati-
vet, kan också kvalificera för senare uttag av MJF och 
PMJF.

Officiell växlingskurs är den kurs som finns angiven på 
det senaste kontoutdraget från Lions Clubs Internatio-
nal och som kommer månadsvis. Kursen finns också på 
Lions internationella hemsida lionsclubs.org. Även kon-
tokort accepteras. Ange tydligt klubbens internationella 
nummer, vem som skall hedras och vem som hedrar. 

Den som utses till Melvin Jones Fellow får som bevis 
härpå en plakett med sitt namn samt ett rockslagsmär-
ke. 

Bidrag till LCIF för Melvin Jones Fellowship kan normalt 
inte öronmärkas. Man behöver vid inbetalningen inte 
namnge den som skall utses till Melvin Jones Fellow. 
Detta kan ske vid senare tillfälle, dock senast inom fem 
år efter inbetalningen. Däremot måste redan vid inbetal-
ningen anges att man avser att utnyttja betalningen för 
ett Melvin Jones Fellowship. Helabeloppet, 1.000 US$, 
behöver heller inte betalas i en post. Delbetalningar om 
minst 100 US$ accepteras. Slutbetalning måste ske 
inom 5 år. En person som är MJF kan bli Progressive 
Melvin Jones Fellow (PMJF) om man betalar in ytter-
ligare 1 000 US$ i vederbörandes namn. Denne får då 
ett märke med ädelstenar, en för varje påbyggnad, som 
även den kostar 1.000 US$ per påbyggnad. Mottagare 
av MJF i Sverige publiceras med namn och klubb på 
MD:s hemsida. Det är dock upp till klubben eller per-
sonen i fråga att skicka in uppgifterna till kansli@lions.
se. Förutom att klubb kan hedramedlem med MJF och 
PMJF så kan enskild medlem donera 1.000 US$ och av 
LCIF, som tack erhålla MJF eller PMJF. 

Melvin Jones Hedersrulla
Man kan även hedra en person med ett mindre belopp 
än vad som gäller för MJF. Genom att betala in 100 US$ 
skrivs vederbörande in i Melvin Jones Hedersrulla och 
får som bevis ett diplom. 

Hur många Melvin Jones Fellows finns det? 
Följande uppgifter gäller för Mars 2014: 
                                          Sverige         Världen 
Totalt antal MJF              4567            361 161 
PMJF       192              68 517
Ökning senaste året:
MJF           61        12 715
PMJF           33          2 420

PMJF anger antalet medlemmar/personer och inte 
antalet ädelstenar.

Jan-Åke Åkerlund, tidigare internationell direktor,  
LCIF-koordinator, MD 101, Sverige
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Ekonomiska fakta
Medlemsavgifterna 2014-2015
Internationella avgiften är USD 43/år.  
Nationella avgiften är  285  kronor/år  enligt beslut
av riksmötet i maj 2014.
Med en fullbetalande medlem betalar övriga familjem-
edlemmar i samma hushåll och klubb hälften, liksom 
medlemmar under 30 år och studentmedlem. 
Distriktsavgiften beslutas av respektive  distrikt.

Kontakta distriktsguvernör eller 
distriktets kassör för besked.
Inträdesavgiften: 
Till befintlig klubb USD 25.  
Till ny klubb (charter) USD 30: Transfer till ny (char-
terklubb) USD 20. Lägre inträdesavgift för familje- 
och studentmedlemmar. Se även sidan 59.
Se också på lions.se/interna sidan. 

Antal medlemmar 11 810 Noter
Medlemsavgift 285/142  
Intäkter
Nationella avgifter 3 300 070 a. Nationella avgifter baserat på 11 810 medlemmar varav 460 är familjemedlemmar.
Försäljning 450 000 b. Bruttointäkt av varuförsäljning.
Handboken 150 000 c. Bruttointäkt av handboksförsäljning.
Tidningen Lion 462 000 d. Ersättning med 6 USD/medlem.
Stim/Sami 180 000 e. Bruttointäkt.
Annonsförsäljning tidningen Lion 80 000 f. Annonsförsäljning till tidningen Lion.
Anmälningsavgifter seminarier 50 000 g. Schablonmässig avgift för VDG-utbildningar.
Övriga ersättningar och intäkter 162 500 h. Övriga intäkter.

4 834 570

Kostnader
Varor -290 000 i. Varuinköp.
Guvernörsrådsordförande -68 265 k.
Vice guvernörsrådsordförande -48 970 k.
Guvernörsrådsmöten -136 800 k.
Arbetsutskottet -74 670 k. Fastställd policy vilka ersättningar som medges vid förrättningar samt adm. ers.
IT -38 520 m.
Riksmöten -337 000 n. Arrangörsbidrag till Riksmöten.
Nordiskt samrådsmöte/NSR -123 150 m.
Europaforum -60 140 m.
Convention -161 200 m. Fastställd policy vilka ersättningar som medges vid förrättningar samt adm. ers.
Övriga kommittér -29 550 o. Distriktsutveckling, stadgesekreterare, Lions 100 år.
GMT -74 130 p.
GLT -74 130 p.
VDG-utbildning och RLLI -248 000 p.
IR/HJ -67 340 p.
Leo/NO -15 060 p.
Ungdomskommittén -54 830 p.
Riksvalnämnden -31 080 p.
PR-verksamhet -100 000 p. Avsatta medel för kommittéers verksamhet enligt stadgar, arbetsordning och GR.
Tidningen Lion -365 600 r. Tryckkostnad och distribution.
Stim/Sami -180 000 s. Kostnad till Stim/Sami.
Handboken -140 000 t. Tryckkostnad för handboken.
Personal -1 825 229 u. Lönekostnader inklusive sociala kostnader samt kostnadsersättningar.
Administration -537 500 v. Driftskostnader av MD:s kontor, revision, förvaltning samt oförutsedda kostnader.
Summa kostnader -5 081 164
Resultat före avskrivningar -246 594
Kostn. före avskr. och avsättningar 0
Finansiella intäkter och kostnader 146 594

Resultat -100 000

Förslag till beslut:

C). Medlem i studentklubb betalar ½ medlemsavgift.
D).  Ungdom under 30 år betalar ½ medlemsavgift.

Budget och årsavgift för verksamhetsåret 2014-2015

Lions Clubs International MD 101 Sverige

A). Guvernörsrådet föreslår Riksmötet att fastställa föreslagen budget.
B). Guvernörsrådet föreslår Riksmötet att fastställa den svenska nationella årsavgiften till 285,00 kr.
För familjemedlem gäller följande: Huvudman för hushållet betalar 285,00 kr per år. Upp till fyra ytterligare
kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar 142,50 kr per år.

Administrativ årsbudget 2014-2015
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Lions Clubs  Internationals intäkter och kostnader 

Intäkter
Den totala intäkten uppgick till 71 656 005 USD 
verksamhetsåret 2012-2013. Intäkterna kommer 
i huvudsak ifrån internationella medlemsavgifter.  
Andra intäkter är inträdes- och charteravgifter och 
kongressintäkter. 

Kostnader
Den totala kostnaden uppgick till 63 021 980 USD 
för verksamhetsåret. 

De fördelar sig enligt följande ungefärliga procent-
satser:

Stöd till klubb- och distriktsprogram - 38 %
Lions har 46 000 klubbar över hela världen. För 
att ge bästa service från huvudkontoret används 
11 språk, bland annat svenska. Här ryms också 
kostnader tryckning av officiella program och 
marknadsföring samt stöd till LEO-klubbar, ledar-
utvecklingsprogram med mera. Även trycksaker till 
klubbmedlemmar, klubbtjänstemän med flera samt 
den internationella handboken och portoutgifter. 
Här finns också kostnader för revision och juridisk 
service. 

Tidningen Lion - 16 %
Tidningen är Lions Clubs Internationals officiella 
publikation. Det finns officiella upplagor på 21 språk, 
varav den svenska är en. Tidningens främsta  
uppgift är att publicera information om lionrörelsen. 
Den svenska upplagan liksom de andra officiella 
upplagorna, får 6 US dollar per medlem i ersättning 
för produktionen av tidningen. 

Distriktsguvernörer och DG Elect - 14 %
Inkommande distriktsguvernörer gör sina sista 
utbildningsdagar i samband med kongressen. 
Kommande distriktsguvernörer kommer från hela 
världen. Denna kostnad innefattar deras kostnader 
för deltagande i kongressen och utbildningen. 
Vidare innefattar denna kostnadspunkt ersättning till 
distriktsguvernör för utlägg för faktiska resor för att 
besöka alla klubbar inom sitt område, vilket åligger 
varje distriktsguvernör att göra under sitt verk-
samhetsår. Vidare ersättning för porto med mera. 
Revisionsstadgar styr vad en distriktsguvernör får 
ersättning för. 

Internationella huvudkontoret - 10 %
Här ryms kostnader för underhåll och daglig drift för 
det internationella kontoret. 

Internationella tjänstemän och styrelsen -  
4 %
Den internationella presidenten och andra i sty-
relsen med fler erhåller inbjudningar från distrikt i 
andra länder och ägnar tid åt organisationen. Ingen 
annan kompensation ges än för rese- och tjänsteut-
gifter. Detta gäller för samtliga valda positioner. 

Internationell kongress och möten - 13 %
Den internationella organisationen behöver stadgar 
och arbetsordning, som den och dess klubbar kan 
följa. Den behöver vidare möjlighet att emellanåt 
ändra dessa och denna rätt tillfaller de röstberät-
tigade delegater, som deltar i organisationens 
årliga kongress. Dessa delegater väljer också nya 
tjänstemän och har vid kongressen också tillfälle 
att dryfta viktiga frågor. Vid sidan om de beslutande 
uppgifterna och valförrättningen tjänar kongressen 
som en inspirations- och informationskälla för or-
ganisationens klubbar.
Vid den årliga kongressen utgörs kostnaderna av 
logiarrangemang delegater, suppleanter och gäster, 
information och tryckning av kongresshandlingar 
och årsrapporter, registreringskort, valsedlar, biljet-
ter, inköp av namnskyltar, anlitande av talare samt 
arbetskraft som behövs för att genomföra  
kongressarrangemangen.

Försäkring - 4 %
Försäkringen täcker alla lionklubbar gentemot tredje 
man. Försäkringen täcker inte all uppkommen 
skada utan information ges från anlitat försäkrings-
bolag. 

Ej erhållna medlemsavgifter - 1 %
Medlemsavgifter som av en eller annan anledning 
inte betalats in till det internationella kontoret. 

Källa: Lions Clubs International
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Riksmöten och kongresser

Svenska
riksmöten
1950 Eskilstuna
1951 Malmö
1952 Stockholm
1953 Jönköping
1954 Uppsala
1955 Linköping
1956 Gävle
1957 Göteborg
1958 Stockholm
1959 Stockholm
1960 Östersund
1961 Malmö
1962 Gällivare- 
 Malmbergen
1963 Kalmar
1964 Halmstad
1965 Örebro
1966  Norrköping
1967 Stockholm
1968 Sundsvall
1969 Göteborg
1970 Västerås
1971 Malmö
1972 Kiruna
1973 Kalmar
1974 Leksand
1975 Norrköping
1976 Helsingborg
1977 Karlstad
1978 Umeå
1979 Stockholm
1980 Västerås
1981 Malmö
1982 Jönköping
1983 Göteborg
1984 Norrköping
1985 Falun
1986 Östersund
1987 Skövde
1988 Södertälje
1989 Växjö
1990 Västerås
1991 Malmö
1992 Karlstad
1993 Linköping
1994 Jönköping
1995 Skellefteå
1996 Sundsvall
1997 Borås
1998    Stockholm
1999 Falkenberg

2000 Borlänge
2001 Malmö
2002 Örebro
2003 Piteå 
2004 Gävle
2005 Halmstad
2006 Trollhättan
2007 Jönköping
2008   Uppsala
2009 Umeå
2010 Visby
2011  Kalmar
2012 Gävle
2013 Åre
2014  Linköping
2015 Lund
2016 Stockholm, 
 Östersjön
2017 Upplands  
 Väsby, Stock- 
 holm 

NSR, Nordiska 
Samarbetsrådet
1957 Göteborg 
1958 Tavastehus  
1959 Hamar
1962 Tammerfors
1966 Reykjavik
1967 Köpenhamn
1968 Lidingö
1969 Trondheim
1970 Hellerup
1971  Helsingfors
1972 Reykjavik
1973 Göteborg
1974 Oslo
1975 Aalborg
1976 Hyvinge
1977 Reykjavik
1978 Stockholm
1979 Oslo
1980 Köpenhamn
1981 Kotka
1982 Reykjavik
1983 Göteborg
1984 Hamar
1985 Herning
1986 Vasa
1987 Reykjavik
1988 Uppsala
1989 Bergen
1990 Kolding
1991 Åbo
1992 Reykjavik
1993 Jönköping
1994 Stavanger
1995 Helsingör
1996 Seinäjoki
1997 Reykjavik
1998 Malmö
1999 Norge  
2000 Danmark
2001 Åland
2002 Island
2003 Borås
2004    Norge
2005 Färöarna
2006 Finland
2007    Island
2008 Lidingö,
 Sverige
2009 Norge 
2010 Danmark
2011 Finland
2012 Island

2013 Sverige
2014 Norge
2015 Danmark
2017 Finland
2018 Island

  



Europaforum
1953 Aix-Les-Bains
1954      Liege
1955 Stockholm
1956 Lucern
1957 -
1958 Venedig
1959 Wiesbaden
1960 Aix-Les-Bains
1961 Salzburg
1962 -
1963 Helsingfors
1964 Florens
1965 Köpenham
1966 London
1967 Bryssel
1968 Athen
1969 Amsterdam
1970 Lusanne
1971 Palm. Mallorca
1972 Taormina
1973 Stockholm
1974 Berlin
1975 Nice
1976 Valetta
1977 Brighton
1978 Torremolinos
1979 Wien
1980 Åbo
1981 Oslo
1982 Lugano
1983 Venedig
1984 München
1985 Paris
1986 Århus
1987 Lissabon
1988 Göteborg
1989  Bryssel
1990  Limasol
1991 Istambul
1992 Genau
1993  Wien
1994 Berlin
1995 Rotterdam
1996 Deauville
1997 Zürich
1998 Budapest
1999 Antalya
2000 Florens
2001 Porto
2002 Bryssel
2003 Cypern
2004 Rom

2005 Stuttgart
2006  Bournemouth,  
 UK
2007 Bukarest,  
 Rumänien
2008 Cannes,  
 Frankrike
2009 Tammerfors,  
 Finland
2010 Bologna, Italien
2011 Maastricht,  
 Holland
2012 Bryssel, 
 Belgien
2013 Istanbul, Turkiet
2014 Birmingham,  
 Storbritannien 
2015 Augsburg,  
 Tyskland

1917 Dallas 
1948  New York  

1949 New York
1950  Chicago
1951 Atlantic City
1952 Mexico City
1953 Chicago
1954 New York
1955 Atlantic City
1956 Miami
1957 San Francisco
1958 Chicago
1959  New York
1960 Chicago
1961  Atlantic City
1962 Nice
1963 Miami
1964 Toronto
1965 Los Angeles
1966 New York
1967 Chicago
1968 Dallas
1969 Tokyo
1970 Atlantic City
1971 Las Vegas
1972 Mexico City
1973 Miami
1974 San Francisco
1975 Dallas
1976 Honolulu
1977 New Orleans
1978 Tokyo
1979 Montreal
1980 Chicago
1981 Phoenix
1982 Atlanta 
1983 Honolulu
1984 San Francisco
1985 Dallas
1986 New Orleans
1987  Taipei 
1988 Denver
1989 Miami
1990 S:t Louis
1991 Brisbane
1992 Hongkong
1993 Minneapolis
1994  Phoenix
1995 Söul
1996 Montreal 

Internationell 
kongresser

1997 Philadelphia 
1998 Birmingham 
1999     San Diego
2000     Honolulu
2001    Indianapolis
2002  Osaka
2003 Denver
2004 DetroitWindsor
2005 Hongkong
 27/6-1/7
2006 Boston
 3/7-7/7
2007 Chicago
 2/7-6/7
2008 Bangkok
 23-27/6
2009 Minneapolis
 6-10/7
2010 Sydney, 29/6- 
 2/7
2011 Seattle 
 4-8/7
2012 Busan,   
 Sydkorea 22- 
 26/6
2013 Hamburg, 
 Tyskland
2014 Toronto,   
 Kanada 
2015   Honolulu , 
 Hawaii,   
USA 
2016 Fukuoka, Japan
2017 Chicago, USA,
 Lions 100-års  
 jubileum 
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Guvernörsråden genom åren 

1949-1950
101 Cyril Markus 
 LC Höganäs
 (LC Stockholm)
1950-1951 
101 Cyril Markus 
 LC Höganäs
 (LC Stockholm)
1951-1952
101 Per Ståhl 
 LC Eskilstuna
 Int. President 
 1961-1962
1952-1953
101-N    Herbert Hårshagen
 LC Färila
 (LC Uppsala)
101-S Gert Ehnbom 
 LC Malmö
1953-1954
101-N Erik Göransson 
 LC Sundsvall
101-S Nils Olof Berlin 
 LC Malmö
1954-1955
101-M Curt Marcus 
 LC Stockholm
101-N Harry Strömkvist
 LC Hudiksvall
101-S Yngve Björkman 
 LC Sävsjö
1955-1956
101-M Alex Wickberg 
 LC Örebro
 (LC Västerås)
101-N Ingvar Sandström 
 LC Sundbyberg
 (LC Boden)
101-S Karl Fredrik  
 Hansson  
 LC Lund
101-V Georg Verner 
 LC Göteborg
1956-1957
101-M Åke Höijer 
 LC Strängnäs
101-N Olle Aronsson 
 LC Hedemora
101-S Arnold Guntsch 
 LC Växjö
101-V Reine Sörmark
 LC Skövde
1957-1958
101-M Åke Bark   
 (Lundberg) 
 LC VittsjöBjärnum
 (LC Linköping)
101-N Sverker Marell 
 LC Umeå
101-S   Ove Hammarlund 
 LC Kalmar
101-V Billy Stighagen 
 LC Karlstad

1958-59
101-M G. Stjernström 
 LC Arboga
101-N Nils Wikander 
 LC Ånge
101-S H. Rosencrantz 
 LC Vetlanda
101-V Sten Swarén 
 LC Vänersborg
1959-1960
101-M Gunnar Wedlund
 LC Linköping
101-N Knut Cicero 
 LC Hudiksvall
101-O Sune Borg
 LC Enköping
101-P Allan Bergman 
 LC Stockholm
 (LC Älvsbyn)
101-S    Per-Einar Waltorp
 LC Trelleborg
101-V Gunnar Furudahl
 LC Åmål
1960-1961
101-M Folke Svensson 
GRO  LC Motala
101-N Olle Fahlcrantz 
 LC Borlänge
101-O Sven Forssén 
 (LC Värmdö)
 LC Stockholm/ 
  
Högdalen
101-P Nils Brorsson 
 LC Piteå
101-S Karl A Nou 
 LC Malmö/  
 Malmögrip
 (LC Hultsfred)
101-V Gunnar Wahlby
 LC Varberg
1961-1962
101-M Elof Lindberg 
 LC Örebro
101-N Rune Elgeklint  
 LC Söderhamn
101-O Sten Åkestam
 LC Stockholm/ 
 Globen (ex Sthlm/ 
 Johanneshov)
 Int. President 
 1986-1987
101-P Karl Nordlund 
 LC Arvidsjaur
101-S  Gösta Lundin 
 LC Ängelholm
101-V  Sven Strömberg 
 LC Göteborg
1962-1963
101-B Sten Svederberg 
 LC Landskrona
 (LC Karlskoga)
101-GD Henrik Edlund 
 LC Sandviken

 LC Mariefred
101-N Olof Swensson 
 LC Östersund
101-O     Ragnar Lundgren 
 LC Sigtuna
101-P Sverker Marell 
 LC Umeå
101-S Nils Dahlrot 
 LC Osby
101-SM Irving Sandberg 
 LC Värnamo
101-V  Lennart Hielte
GRO LC Alingsås
 (LC Göteborg)
1963-1964
101-B Eric v Wachfeldt
 LC Åmotfors
101-GD  Ingvar Magnusson 
 LC Mora
101-M Åke Bergman 
 LC Norrköping
101-N   Hans H. Peterson
 LC Timrå
101-O Bertil Jegerschöld
 LC Stockholm
101-P Arne Elmbrandt 
 LC Västerhaninge
 (LC Boden)
101-S  Per Hoffman 
GRO LC Landskrona
101-SM Bernt Torpel 
 LC Gislaved/ 
 Anderstorp
101-V Axel Nilsson
 LC Kungsbacka
1964-1965
101-B Stig H Carlsson 
 LC Nora
 (LC Degerfors)
101-GD Fritz Morell 
 LC Borlänge
 (LC Ludvika)
101-M Ivar V Rosén 
 LC Åtvidaberg
101-N Rolf Narfström 
GRO LC Sundbyberg
 (LC Sundsvall)
101-O Carl-Börje   
 Andreasson 
 LC Nacka
101-P Henrik Åkerberg 
 LC Teg
101-S Torsten Börjesson 
 LC Helsingborg
101-SM Gunnar Ståhlberg 
 LC Mörbylånga
101-V Thore Levin
 LC Tibro
1965-1966
101-B Stig Barrner 
 LC Örebro
101-GD  Gustav Karlsson
GRO LC Gävle
 (LC Karlstad)

101-M  Thure Wlhelmson
 LC Linköping
101-N Mårten Lindblad 
 LC Frösön
 (LC Björna)
101-O Carl Heckscher
 LC Stockholm
101-P Nils Eric Quist 
 LC Luleå
101-S Bengt 
 Natt och Dag 
 LC Halmstad
101-SM Hjalmar Kjellin 
 LC Jönköping
101-V Stig Möller 
 LC Göteborg/Gothia
 (LC Partille)
1966-1967
101-B Folke Dahlander
 LC Kristinehamn
101-GD Nils Erik Collin
 LC Ljusdal
101-M  Stig Amundsson 
 LC Nyköping
101-N Per Borgh 
 LC Härnösand
101-O  Åke Wängö  
 GRO LC Tranås
 (LC Danderyd
101-P Harry Liljesäter 
 LC Umeå
101-S Karl Fredrik  
 Hansson 
 LC Lund
101-SM Valter Sjögren 
 LC Olofström
101-V Bengt Jennische
 Vänersborg
1967-1968
101-B Peter Waldén
 LC Nora
101-GD Ingvar Rosén 
 LC Insjön
101-M Sture Fredbäck 
 LC Finspång
101-N Paul Åkerman 
 LC Strömsund
101-O Curt Alle
 LC Enköping/
 FyraLiljor
101-P  Ulf Gothefors
 LC Umeå/Teg
101-S Heine Andersson
 LC Malmöhus
101 SM Olof Olsson 
 LC Mönsterås
101-V  Gunnar Melén
GRO LC Lidköping
1968-1969
GRO Curt Alle
 LC Enköping/ 
 FyraLiljor
101-B Lars D Hamreus
 LC Arboga



101-GD Lennart Öhlén
 LC Färila  
101-M Ingvar Anväg
 LC Eskilstuna
101-N Bertil Hardin
 LC Östersund
101-O Gustaf Lundblad 
 LC Västerhaninge
101-P Curt Ohlson
 LC Piteå
101-S Sten Lönnblad
 LC Söndrum
101-SM Simon Grundskog 
 LC Eksjö
101-V Sven-Erik Schütz
 LC Göteborg/ 
 Gathenhielm
101-VG Åke Lind  
 LC Tranemo
1972-1973 
GRO Gustaf Lundblad
 LC Västerhaninge
101-B Börje Lätt 
 LC Eda
 (LC Åmotfors)
101-GD Arne Hillensjö
 LC Smedjebacken
101-M Alf Sydov
 LC Strängnäs
101-N Tage Allegård
 LC Hässjö
101-O Wilhelm Johansson   
 LC Märsta/Arlanda
101-P L. Mårten Eliasson 
 LC Stockholm/ 
 Norrmalm
 (LC Umeå)
101-S Gunnar Malmqvist  
 LC Trelleborg
101-SM Ingemar Tejle 
 LC Vimmerby
101-V Ingemar Stener  
 LC Särö
101-VG Ingvar Larsson  
 LC Hindås
1973-1974
GRO Ingemar Stener 
 LC Särö
101-B Kjäll Happstadius
 LC Laxå
101-GD  Karl Cederqvist 
 LC Oskarshamn
 (LC Hofors)
101-M Bengt Lundberg 
 LC Vadstena
101-N Owe Johansson
 LC Aneby
 (LC Näsåker)
101-O Per Sillén
 LC Stockholm/ 
 Spånga
101-P Lars Olof Åslund
 LC Örebro/  
 Wadköping
 (LC Gällivare- 
 Malmberget)
101-S Yngve Nilsenius 
 LC Landskrona
101-SM Dick Fredholm 
 LC Jönköping
101-V Bengt Nilsson
 LC Lerum

101-VG Trygve 
 Aaby-Ericsson 
 LC Skövde
1974-1975
GRO Per Sillén
 LC Stockholm/ 
 Spånga
101-B Jan Samuelsson 
 LC Fjugesta
101-GD Arne Olsson
 LC Färila
101-M Oskar von Bothmer
 LC Mariefred
101-N Gösta Omling
 LC Härnösand
101-O Gösta Lindgren 
 LC Färingsö
101-P Ragnar Norde 
 LC Byske
101-S Ture G Nydrén 
 LC Malmö
101-SM  Carl-Johan Persson
(vGRO)       LC Oskarshamn  
101-V Bengt Bjerned 
 LC Göteborg/Gothia
101-VG  Olle Holm 
 LC Grästorp
 (LC Kvänum)
1975-1976
GRO Gösta Lindgren 
 LC Färingsö
101-B Anders Högfeldt 
 LC Arboga
101-GD Heinz Ondrejka
 LC Falun  
101-M Kurt Wisemark 
 LC Valdemarksvik
101-N Nils-Roland Jansson  
 LC Hammerdal
101-O Henry W Skog 
 LC Stockholm/Hag-
sätra
101-P Hans Ingnäs 
 LC Alnö
 (LC Luleå)
101-S Hasse Jansson 
 LC Skanör-
 Falsterbo
101-SM Thorsten Samson 
 LC Gislaved/Ander- 
 storp
101-U Karl-Erik Fahlgren
 LC Uppsala
101-V Leif Cederloo 
 LC Kungälv
101-VG Bertil Ericsson
 LC Skultorp
1976-1977
GRO  Karl-Erik Fahlgren  
 LC Uppsala
101-B Bengt Johansson
 LC Torsby
101-GD Kjell Myrgren
 LC Sandviken
101-M Tore Tejle
 LC Vimmerby
101-N Bo Ericsson
 LC Ånge
101-O Gunnar Jansson 
 LC Huddinge
101-P Curt Ericson 

 LC Umeå/Teg
101-S Thure Westerdahl
 LC Åstorp
101-SM Olle Karlsson
 LC Alvesta
101-U Gunnar Åkerblom
 LC Sollentuna
101-V Ingemar Niklason
 LC Mellerud
101-VG Lars G Brorsson
 LC Falköping 
 (LC Hindås)
1977-1978 
GRO Olle Karlsson
 LC Alvesta
101-B Lars Erik Olsson
 LC Kristinehamn
101-GD Norbert Königson
 LC Hudiksvall
101-M Bertel Jonstad
(vGRO) LC Laholm 
 (LC Linköping/Valla)
101-N Karl-Gustaf Hörnfeldt
 LC Brunflo
101-O Bengt Österberg
 LC Nynäshamn
101-P Bertil Aspman 
 LC Falun
 (LC Övertorneå)
101-S Bengt Schyllert
 LC Reng
101-SM Bengt Melander
 LC Borgholm
101-U Göte Carlebjörk 
 LC Enköping
101-V Rune Dahlstrand 
 LC Göteborg
 Bastionen/
 Carolus Rex
101-VG Rudolf Svensson 
 LC Kinna
1978-1979
GRO Rune Dahlstrand
 LC Göteborg/ 
 Bastionen/
 Carolus Rex
101-B Roland Eklund
 LC Örebro/Lillån
101-GD Ove Svensson
 LC Avesta
101-M Heiner Prager 
 LC Mariefred/Åker
101-N Henrik Henriksson
(vGRO) LC Frösön
101-O Lage Sjöberg 
 LC Stockholm/
 Gustav Vasa
101-P  Lars B Nilsson
 LC Robertfors
101-S Sven Henriksson
 LC Hyltebruk
101-SM Bengt-Åke Kronzell
 LC Mönsterås
101-U Jan Birgersson 
 LC Vallentuna
101-V Birger Rosén 
 LC Lerum
101-VG Ingemar Bjurström 
 LC Tibro
1979-1980
GRO Birger Rosén 
 LC Lerum

101-GD  Edgar Sjökvist 
 LC Bollnäs
101-M Arne Hedin 
 LC Malmköping
101-N Lennar Wikman
 LC Härnösand
101-O  Yngve Alénius 
 LC Stockholm/ 
 Globen  
101-P Evald Löwenbeck 
 LC Skellefteå
101-S Kjäll Håkansson 
 LC Ängelholm
101-SM Allan Wiesel 
 LC Ljungby
101-V Hans Wedin
 LC Falkenberg
1969-1970
GRO Edgar Sjökvist 
 LC Bollnäs
101-B Caj Fagerberg 
 LC Karlstad
101-GD Lasse Hjelm 
 LC Uppsala/
 Sten Sture
 (LC Ludvika)
101-M Karl-Axel  Nordkvist
 LC Oxelösund
101-N Hilmer Boström 
 LC Sundsvall
101-O Björn Nordqvist 
 LC Lidingö
101-P Birger Lindgren
 LC Kalix 
101-S Claes Strandqvist 
 LC Lund
101-SM  Valdo Carlström 
 LC Olofström
101-V Hans Nyhage
 LC Kinna
1970-1971
GRO Karl-Axel Nordqvist
 LC Oxelösun
101-B Knut Stiblert 
 LC Västerås/Aros
101-GD Erik Strand 
 LC Sandviken
101-M Curt Pettersson 
 LC Norrköping/
 Östra Eneby
101-N Tore H:son Möller
 LC Åsele
101-O Yngve Feuk
 LC Järfälla
101-P Sven-Olof   
 Wilhelmsson 
 LC Vindel
101-S Ulf Jacobsson 
 LC Åhus
101-SM Sven Lilja 
 LC Kalmar
101-V Nils Klippe 
 LC Uddevalla
 (LC Munkedal)
101-VG Lennart Fridén
 LC Nossebro
1971-1972
GRO Erik Strand 
 LC Sandviken
101-B Jan Wikner 
 LC Filipstad
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 LC Färingsö
101-B Bror Håkansson
 LC Degerfors
101-GD Lars Jacobsson
 LC Gävle
101-M Bernt Fransén
 LC Linköping/Valla
101-N Harry Fundin 
(vGRO) LC Åsele
101-O Ingemar Gustafson
 LC Älta
 (LC Västerhaninge)
101-P Ernst Lundgren 
 LC Bjurholm
101-S Rolf Wendt
 LC Staffanstorp
 (LC Oxie)
101-SM Didrik Persson
 LC Alvesta
101-SV Bengt Hultén
 LC Halmstad/Kärle-
ken
 (LC Harplinge)
101-U Lars Norman 
 LC Märsta/Arlanda
101-V   Lennart Wellrath
 LC Orust
101-VG Roland Nilsson
 LC Floby
1985-1986  
GRO  Bengt Hultén
 LC Harplinge
101-B Bo Westerdahl
 LC Filipstad
101-GD Sören Söderlund
 LC Fredriksberg 
  (LC 
Smedjebacen)
101-M Erik Hellsten   
 LC Bettna
101-N Lars-Erik Eriksson
 LC Örnsköldsvik
101-O Henry Rosenqvist
 LC Stockholm/ 
  Kung-
sholm.
101-P Tommy Andersson
 LC Jokkmokk
101-S Bo Widell
 LC Bromölla
101-SM Bernt Wassborg 
 LC Eksjö
101-SV Bertil Bondesson
 LC Osby
101-U Jan-Erik Eriksson
 LC Storvreta
101-V Rolf Bosvik 
 LC Partille
101-VG Bengt Wirdéus  
 LC Varberg
 (LC Mariestad)
1986-1987 
GRO Jan-Åke Åkerlund
 LC Malmö/  
 Malmöhus
 (LC Staffanstorp)
101-B Bertil Ljungvall
 LC Örebro
 (LC Odensbacken)
101-GD Bruno Ahlqvist
 LC Gävle/Norra
101-M Ingemar 

101-B Gunnar Gårdnäs 
 LC Avesta
101-GD Ragnar Elewall
 LC Hofors
101-M Birger Blomqvist  
 LC Nyköping
101-N Ingemar Landgren
 LC Örnsköldsvik
101-O Olle Björklund  
(vGRO) LC Stockholm/ 
 Hägersten
101-P Harry Hedqvist
 LC Piteå
101-S Stig Sturesson 
 LC Teckomatorp
101-SM Odd Arntzen 
 LC Hultsfred
101-U Sam Gynne 
 LC Upplands-Väsby
101-V Bertil 
 Christofferson 
 LC Mölndal
101-VG Thorbjörn Rippe
 LC Mariestad
1980-1981
GRO Harry Hedqvist
 LC Piteå
101-B Ragnar Ramström
 LC Sunne
101-GD Bengt Wigge
 LC Bergsjö
101-M Rudolf Jonsson 
(vGRO) LC Vreta Kloster
101-N Östen Strömberg
 LC Frösön
101-O Karl-Erik Bjökrman  
 LC Delsbo
 (LC Salem)
101-P Arne Wikman 
 LC Nordmaling
101-S Rony Nittmar
 LC Båstad
 (LC Åstorp)
101-SM Åke Ask
 LC Ronneby
101-U Bengt Rylander 
 LC Djursholm
101-V Heinrich Milbers  
 LC Dals Ed
101-VG Helmer Ahlbäck
 LC Lund
 (LC Horred)
1981-1982
GRO Heinz Ondrejka
 LC Falun
101-B Ingemar Andersson 
 LC Kumla
101-GD Arne Jansson
 LC Hedemora
101-M Bo Ludvigsson
 LC Strängnäs
 (LC Järna)
101-N Lars-Olov Hansson 
 LC Sveg
101-O Ellert Karlsson 
(vGRO) LC Färingsö
101-P Björn Bergwall
 LC Råneå
101-S  Olle Ståhl 
 LC Malmö/  
 Malmöhus

101-SM Lars Stenbäck
 LC Habo/Bankeryd
101-U Bo Wilund
 LC Uppsala
101-V Nils Jungsén
 LC Göteborg/Posei 
 don
101-VG Roger Lindström  
 LC Nossebro
1982-1983
GRO Lennart Fridén
 LC Nossebro
101-B  Ingwar Lindgren
 LC Arboga
101-GD Stig Berglund   
 LC Sandviken
 (LC Ockelbo)
101-M Holger Holmgren 
 LC Turinge
101-N Aston Åberg 
 LC Hässjö
101-O Agne Nyström 
(vGRO) LC Nynäshamn
101-P Harry Warmin
 LC Vännäs
101-S Kjell Sahlin   
 LC Landskrona
101-SM Sven-Ingvar 
 Alexandersson 
 LC Uppvidinge
101-SV Ingmar Nordström
 LC Örkelljunga
101-U Kjell Göransson
 LC Linköping/Valla
 (LC Vaxholm)
101-V Olov Svensson
 LC Uddevalla
101-VG Bo Göran Ekwall  
 LC Alingsås
1983-1984 
GRO Åke Ask
 LC Ronneby
101-B Kjell Pettersson
 LC Åmål
101-GD Lars-Åke Hansson
 LC Mora
101-M Ingemar Albertson 
 LC Katrineholm
101-N Evert Lindberg
 LC Bräcke
101-O Carl E Sundbom 
 LC Stockholm/ 
  
Djurgården
101-P Ulf Müller
 LC Boden
101-S Jan-Åke Åkerlund
 LC Malmö/  
 Malmöhus
 (LC Staffanstorp)
101-SM Sven-Åke Hjertberg
 LC Eksjö
101-SV Lars Håkansson
 LC Oskarström
101-U Lennart Trygg 
 LC Djursholm
101-V Göran Vässmar 
(vGRO) LC Partille
101-VG Bo Götenstedt
 LC Amnehärad
1984-1985
GRO Ellert Karlsson

 Sanfridsson
 LC Oxelösund
101-N  Ragnvald Wiklund
 LC Hässjö
101-O Jan Svensson
 LC Österhaninge
101-P Arne O Wamming
 LC Skellefteå
101-S Gustav Wallin
 LC Sjöbo
101-SM Gösta Persson
 LC Nybro
101-SV Carl-Olof   Breitfeld 
 LC Torup
101-U Conny Kingfors
 LC Täby
101-V Kjell Åberg
 LC Göteborg- 
  Olskro-
ken/Vinga
 (LC Marstrand)
101-VG Eric Hårdh 
 LC Falköping
1987-1988
GRO Bo Göran Ekwall 
 LC Alingsås 
101-B  Jan- Erik Stadig
 LC Surahammar
101-GD Lars Kärrbom
 LC Gagnef
101-M Olof Jansson 
 LC Linköping/ 
 Johannelund
101-N Ove Hägglund
 LC Husum
101-O Berthel Nordström 
 LC Stockholm 
 Brännkyrka
101-P Hans-Åke Sundkvist
 LC Vuollerim
101-S Karl-Erik Sahl
 LC Malmö
101-SM Villy Lindgren
 LC Västervik
101-SV Torsten Bengtsson
 LC Ljungby
101-U Lennart Ekudde
 LC Östråker
101-V Greger Casselgård
 LC Munkedal
101-VG Leif Niord
 LCAlingsås
1988-1989
GRO Ove Hägglund
 LC Husum
101-B Åke Eriksson
 LC Norberg
101-GD Erik Wahlund
 LC Uppsala/Sävja
101-M Lars Lundström
 LC Linköping/ 
 Johannelund
101-N Börje Jonson
 LC Östersund
101-O Ingvar Andréasson
 LC Västerhaninge
101-P Göte Edelryd
 LC Sigtuna
 (LC Umeå/Teg)
101-S Folke Jakobsson
 LC Landskrona
101-SM Per-Paul Lundquist



 LC Hultsfred
101-SV Leif Kvarnström
 LC Skillingaryd
101-U Torsten Bängtsson
 LC Vendel
101-V Stig Hansson
 LC Munkedal
101-VG Eric Carlsson
 LC Viskafors
 LC Skillingaryd
1989-1990
GRO Bruno Ahlqvist
 LC Gävle/Norra
101-B Folke Zackrisson
 LC Filipstad
101-GD Gustav Björklund
 LC Valbo
101-M Gunnar Lindblad 
 LC Södertälje
101-N Christer Fält
 LC Nätra
101-O Kjell Fängström 
 LC Sundbyberg
101-P Anders Berglund
 LC Luleå
101-S Sten Ewerlöf
 LC Hörby
101-SM Yngve Andersson
 LC Kalmar-Unionen
101-SV Lars-Gunnar Nyqvist
 LC Älmhult
101-U Bengt-Olof Ericsson
 LC Kopparberg
101-V Jarl Börjesson
 LC Uddevalla
101-VG Staffan Palm
 LC Moholm
1990-1991
GRO Leif Niord
 LC Alingsås
101-B Stig Hedlund
 LC Skultuna
101-GD Beril Olofsson
 LC Svärdsjö
101-M Lars-Eric Bergström
 LC Torshälla
101-N Ulf Ottosson 
 LC Fjällsjö
101-O Bernt Elmestedt
 LC Stockholm/ 
 Vällingby
101-P Rune Lindqvist 
 LC Umeå
101-S Bo Negrell
 LC Malmö/Malmöhus
 (LC Limhamn)
101-SM Kjell Persson
 LC Emmaboda
101-SV Assar Knutsson
 LC Skillingaryd/ 
 Vaggeryd
101-U Jan Branteström
 LC Björklinge
101-V Leif Fernfeldt
 LC Mölndal
101-VG Urban Möller
 LC Järpås
1991-1992
GRO Börje Jonson
 LC Östersund
101-B Carl-Axel Bylund
 LC Säffle

101-GD Eskil Säll
 LC Hofors
101-M Sven Johansson
 LC Örebro
 (LC Strängnäs)
101-N Bengt Rhodin
 LC Sundsvall/Skön
101-O Karl-Rudolf 
 Pettersson
 LC Botkyrka
101-P Uno Högberg
 LC Haparanda
101-S Lars Kristensson
 LC Staffanstorp
101-SM Paul Josefson
 LC Eksjö
101-SV Per Gunnar Risberg
 LC Smålandstenar
101-U Willy Olsson
 LC Östhammar
101-V Kenneth Ehnberg
 LC Partille
101-VG Jan-Åke Börjesson
 LC Sätila-Hyssna
1992-1993
GRO Lars Stenbäck
 LC Bankeryd
101-B Sivert Bäck
 LC Kopparberg
101-GD Lars Enghed
 LC Krylbo
101-M Kent Andersson    
 LC Bettna
101-N Ive Hörnfelt
 LC Östersund/ 
 Brunkulla
101-O Lars Edwards
 LC Stockholm/ 
 Norrmalm
101-P Stig Liljeblad    
 (LC Nordmaling)
101-S Nils-Ove Järlesäter
 LC Degeberga/
 S.Gärds
101-SM Bert Johansson
 LC Nässjö
101-SV Lars Wollentz
 LC Halmstad
101-U Vivianne Eriksson
 LC Uppsala/Disa 

101-V Per Jensnäs
 LC Tjörn
101-VG Björn Wahlenius
 LC Skövde
1993-1994
GRO Bo Widell
 LC Bromölla
101-B Gunnar Malmberg 
 LC Västerås/Lundby
101-GD Gunnar Lärka
 LC Täby(Gagnef/
Floda)
101-M Bo Nilsson
 LC Motala
101-N Bengt Swahn 
 LC Östersund
101-O Ingegerd Stenberg- 
 Berglöf
 LC Stockholm/ 
 Östermalm
101-P Lennart Larsson

 LC Luleå/Nord
101-S Britt-Marie Holmgren
 LC Malmö/Bellevue
101-SM Gunnar Swärd
 LC Oskarshamn
101-SV Thorbert Nordgren
 LC Östra Göinge
101-U Kurt Ivarsson  
 LCKnivsta
101-V Reino Wikström
 LC Råda/Mölnycke
101-VG Roland Gustavsson
 LC Skultorp
1994-1995
GRO Sven Johansson
 LC Örebro
 (LC Strängnäs)
101-B Bengt-Uno Karlgren
 LC Forshaga
101-GD Stig Lindqvist
 LC Bergsjö
101-M Rolf Grune
 LC Linköping/ 
 Johannelund
101.N Gunnar Wanqvist
 LC Njurunda
101-O Kjell Sandberg
 LC Salem
101-P Knut Thörnquist
 LC Skellefteå
101-S Hans Nilsson
 LC Staffanstorp
101-SM Gilbert Persson
 LC Målilla/Mörlunda
101-SV Jan Edberg
 LC Tabergs Bergslag
101-U Thorsten Eriksson
 LC Sala
101-V Gunilla Börjesson
 LC Uddevalla
101-VG Henry Carlsson
 LC Karlsborg
1995-1996
GRO Björn Wahlenius
 LC Skövde
101-B Stefan Kanders
 LC Arboga
101-GD Björn Persson
 LC Borlänge
101-M Thord Wilhelmsson
 LC Åby
101-N Lennart Ålund
 LC Torp
101-O Åke Persson
 LC Sthlm/Spånga
101-P Ingvar Ellnestam
 LC Piteå/Öjebyn
101-S Rolf Revhult 
(vGRO) LC Wä
101-SM Birger Gustavsson
 LC Västervik
101-SV Roland Albinsson
 LC Eldsberga
101-U Yngve Feuk
 LC Järfälla
101-V Edgar Melgaard
 LC Lysekil
101-VG Lars Anderen
 LC Alingsås
1996-1997
GRO Sivert Bäck

 LC Kopparberg
101-B Anita Jakobsson
 LC Karlstad/Almen
101-GD Erik Bergman
 LC Rättvik
101-M Bo Mikaloff
 LC Strängnäs
101-N Ante Osterling
 LC Bräcke
101-O Gunnar Schönberg
 LC Stockholm/Häs 
 selby
101-P David Edlund 
 LC Umeå/Teg
101-S Hans-Åke Lindelöw
 LC Vinslöv
101-SM Sigvard Johansson
 LC Alvesta
101-SV Bert Oredsson
 LCVittsjö/Bjärnum
101-U Sven Steffner
 LC Österåker
101-V Per Rodhe
 LC Onsala/Vallda
101-VG Per-Olof Damberg
 LC Skara
1997-1998
GRO Hans Nilsson 
 LC Staffanstorp
101-B Charles Rossheim
 LC Odensbacken
101-GD Lennart Löf
 LC Gävle
101-M Olle Wahlström
 LC Strängnäs
101-N Melker Lindqvist
 LC Sollefteå
101-O Kjell Jonsson
 LC Lidingö
101-P Eva Lind
 LC Luleå/Nyckeln
101-S Kenneth Persson
 LC Vellinge
101-SM Lennart Polstedt
 LC Sävsjö
101-SV John Alkinge
 LC Hyltebruk
101-U Inger Branteström
 LC Björklinge
101-V Conny Carlsson
 LC Gbg/Göta Lejon
101-VG Finn Bangsgaard
 LC Svansjö
1998-1999
GRO Thorsten Eriksson
 LC Sala
101-B Sven Alkestål
 LC Tillberga
101-GD Stig Stenberg   
 LC Falun
101-M Ingemar Andersson
 LC Södertälje
101-N Folke Jonsson
 LC Åsarna
101-O Peter Heiwe
 LC Sthlm/Järva
101-P Anders Burman
 LC Skellefteå
101-S Bengt Lövdén
 LC Reng
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101-SM Sune Green
 LC Olofström
101-SV Ove Nordlund
 LC Jönk./Vätterstad
101-U Kurt Edberg
 LC Märsta/Arlanda
101-V Anette Eiserman-
 Wikström
 LC Mölnd/Kvarnbyn
101-VG Rolf Kaméus
 LC Skultorp
1999-2000
GRO Rolf Revhult
 LC Wä
101-B Sören Sandman
 LC Forshaga
101-GD Lars-Erik Norgren
 LC Borlänge
101-M Barbro Bergström
 LC Torshälla
101-N Gösta Omling
 LC Härnösand
101-O Christer Lemmel
 (LC Sthlm/Mässan)
101-P Lennart Wester
 LC Töre
101-M Bengt Kristiansson
 LC Skanör-Falsterbo
101-SM Göte Larsson
 LC Virserum
101-SV Lars-Åke Södergren
 LC Falkenberg
101-U Sture Nordlund 
 LC Vaxholm
101-V Jörgen Andersson 
 LC Varberg
101-VG P O Claesson
 LC Borås/Ullsaxen
2000-2001
GRO Bengt Kristiansson
 LC Skanör-Falsterbo
101-B Toni Blom
 LC Kristinehamn
101-GD Alf Bakken
 LC Gagnef-Floda
101-M Hans Cratz
 LC Skärblacka
101-N  Hans Ullberg
 LC Nätra
101-0 Hans Segertoft
 LC Trångsund- 
 Skogsås
101-P  Bo Södergran
 LC Vilhelmina
101-S Jan Seebass
 LC Åhus
101-SM Ulf Banemark
 LC Alvesta
!01-SV Lennart Wohlmer
 LC Jönköping/
 Vätterstad
101-U Lars Eriksson
 LC Tierp
101-V Gösta Olausson
 LC Vänersborg
101-VG Tore Varenius
 LC Borås
2001-2002
GRO Alf Bakken
 LC Gagnef-Floda
101-B Ulf Harrysson 

 LC Degerfors
 Toni Blom
 LC Kristinehamn
101-GD Göte Norin
 LC Delsbo
101-M Bruno Pettersson
 LC Norrköping/Lindö
101-N Lennart Sjöberg
 LC Örnsköldsvik
101-O Björn Palmer
 LC Trollbäcken
101-P Tauno Mustonen
 LC Piteå/Öjebyn
101-S Gunnar Bengtsson
 LC Höör
101-SM Hans Folkesson
 LC Vetlanda
101-SV Lars Hillertz
 LC Susedalen
101-U  Jan-Olov Blomqvist
 LC Uppsala/Sävja
101-V Lars-Erik Ek
 LC Tjörn
101-VG Morgan Lövgren
 LC Tidaholm
2002-2003 
GRO  Alf Bakken
 LC Gagnef/Floda
101--B Arne Andersson
 LC Storå
101-GD Inger Löf
 LC Gävle/Ankaret
101-M Gösta Strand
 LC Linköping/
 Johannelund
101-N Lennart Arnlund
 LC Örnsköldsvik
101-O Håkan Johansson
 LC Stockholm/
Globen
101-P Anders Larzon
 LC Byske
101-S Peter Dánilo
 LC S:a Sandby
101-SM Anders Brändewall
 LC Kalmar/Unionen
101-SV Bo Edman
 LC Simlångsdalen
101-U  Rolf Pousard
 LC Vallentuna
101-VG Jan Lofjärd
 LC Varberg
2003-2004
GRO Finn Bangsgaard
 LC Svansjö
101-B Bengt Nyman
 LC Örebro
101-GD Alf Werner
 LC Ludvika
101-OM Jan E Hulth
 LC Eskilstuna
101-N Göran Ohlsson
 LC Hässjö
101-P Sigurd Lilja
 LC Luleå
101-S Kjell-Åke Nilsson
 LC Mö/Ellenbogen
101--SM Berne Fransson

2004-2005
GRO Håkan Johansson 
 LC Stockholm/ 
 Globen
101-A (OM) Bo Sahlén 
 LC Tyresö
101-B Arvo Metzmaa 
 LC Hallstahammar
101-GD Lars Gunnar  
 Holmberg 
 LC Mora
101-N Elisabet Lindqvist 
 LC Sollefteå/ 
 Nipsippan
101-S Åke Lind 
 LC Wä
101-P Göran Engström 
 LC Skellefteå
101-SM Åke Hultqvist 
 LC Sävsjö
101-SV Ulf Svenzon
 LC Skillingaryd/ 
 Vaggeryd
101-U Frank Smith 
 LC Upplands Väsby
101-VG Ralph Ahlquist 
 LC Göteborg/Tuve  
 Säve
2005-2006
GRO  Lennart Löf 
 LC Gävle
101-A Willy Bäckström
 LC Strängnäs
101-B Monica Nero
 LC Lindesberg/ 
 Kristina
101-GD Liss-Britt Landén
 LC Gävle/Ankaret
101-N Mona Larsson
 LC Mörsil
101-P Peder Nordlund
 LC Råneå
101-S Ingrid Jerlsten
 LC Landskrona/ 
 Citadella
101-SM Bengt Almqvist
 LC Karlskrona
101-SV Allan Larsen
 LC Halmstad
101-U Per-Eric Josefsson
 LC Bålsta
101-VG Bengt-Arne  
 Bengtsson
 LC Tranemo

2006-2007
GRO Annette Eiserman- 
 Wikström
 LC Mölndal/
Kvarnbyn
101-A Anita Lemmel 
 LC Stockholm
101-B Per-Åke Öster
 LC Hallsberg
101-GD Robert Jaraeus
 LC Edsbyn
101-N Hans Johansson
 LC Funäsdalen
101-P Martin Enqvist 
 LC Vindeln
101-S Rune Esbjörnsson
 LC Ellenbogen
101-SM Åke Hultqvist 
 LC Sävsjö 
101-SV  Åke Björkman
 LC Huskvarna
101-U Göran Linnarsson

2007-2008
GRO Kenneth Persson, 
 LC Reng/Höllviken
101-A Sven-Arne   
 Wennerberg
 LC Huddinge
101-B Sven-Eric von  
   
 Wachenfeldt-Nilsson
 LC Arvika
101-GD Sören Bjurström 
 LC Malung
101-N Tord Berglund
 LC Härnösand
101-P Lars Hult 
 LC Gammelstad
101-S Kent Benediktsson 
 LC Reng/Höllviken
101-SM Sören Fohlström
 LC Karlshamn
101-SV Staffan Wyke 
 LC Älmhult
101-U Per Hådell
 LC Sollentuna
101-VG Gudrun Rytterlund-
 Nordström, LC Valle

2008-2009
GRO  PO Damberg 
 LC Skara
101-A Lars Kuntze 
 LC Oxelösund
101-B Sören Wigren 
 LC Karlsskoga
101-GD Charles Sundström
 LC Hudiksvall
101-N Pär Oremo
 LC Sollefteå
101-P Patrik Persson
 LC Storuman
101-S Ronny Quist
 LC Trelleborg
101-SM   Lars-Erik Gustafsson
 LC Nässjö
101-SV Magnus Johansson
 LC Ljungby
101-U Åke Sandberg
 LC Norrtälje
101-VG Larsolof Wallinder
 LC Trollhättan

2009-2010
GRO Jan Lofjärd 
 LC Varberg
101-A Mikael Sönner
 LC Skänninge
101-B Sten Jansson 
 LC Fjugesta
101-GD Bengåke Johansson 
 LC Gävle
101-N Annica Nordell 
 LC Östersund/ 
  
Brunkullan
101-P Mats Torstensson 
 LC Luleå
101-S  Per Rydén 
 LC Kristianstad
101-SM Gunnar Legnegård 
 LC Vimmerby
101-SV Olof Ejdeblad 
 LC Bankeryd
101-U Hans Catani 
 LC Norrtälje
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2010-2011
GRO Sven-Arne   
 Wennerberg  
 LC Huddinge
101-A Anna Maria  
 Bernstein  
 LC Södertälje S:ta  
 Ragnhild
101-B Per-Åke Persson 
 LC Eda
101-GD Lennart Pettersson 
 LC Borlänge
101-N Ulf Holmberg
 LC Örnsköldsvik
101-P Monica Köhler 
 LC Umeå/Teg
101-S  Eva Persson 
 LC Malmö Bellevue
101-SM Per Nilsson 
 LC Sölvesborg
101-SV Paul Månsson 
 LC Åstorp
101-U Berndt Fors 
 LC Sollentuna
101-VG Ola Nordström 
 LC Valle

2011-2012
GRO Vivianne Eriksson 
 LC Uppsala/Disa
101-A Mats Granath 
 LC Trolbäcken
101-B Roland   
 Thorstensson 
 LC Kilsbergen
101-GD Matthias Öberg 
 LC Avesta
101-N Olle Wikman 
 LC Ånge
101-P Gun-Britt Karlsson 
 LC Jokkmokk
101-S  Hans Holst 
 LC Vallåkra 
Rydebäck
101-SM Torgny Rönnestad 
 LC Hultsfred
101-SV Hans Hallberg 
 LC Falkenberg
101-U Gunilla Persson 
 LC Märsta Arlanda
101-VG Ove Söderquist 
 LC Åsa

2012-2013
GRO Kent Benediktsson 
 LC Reng Höllviken
101-A Lars-Åke Lindman 
 LC Oxelösund 
101-B  Agneta Andersson 
 LC Lindesberg/ 
 Kristina
101-GD Per Otterstam
 LC Gävle 
101-N Mikael Östman
 LC Sundsvall
101-P Jarkko Enqvist
 LC Skellefteå
101-S Anna Sahl
 LC Lund
101-SM Monica Jönsson 
 LC Sölvesborg
101-SV Per-Ivar Hellberg
 LC Lönsboda
101-U Christer Pehrson
 LC Österåker
101-VG Per Janson

2013-2014
GRO Lars Kuntze,  
 LC Oxelösund
101-A Ralf Melin, 
 LC Saltsjöbaden
101-B  Ulf Bengtsson,  
 LC Karlskoga
101-GD Ingegerd Kull 
 Hanses, LC Gagnef-  
 Daldockan
101-N Lars-Åke Sundvall 
 LC Långsele 
101-P Lars Karlsson, 
 LC Luleå 
101-S Leif Jönsson, 
 LC Södra Gärds
101-SM Joakim Värn 
 LC Eksjö
101-SV Sten-Åke Ödman,
 LC Hyltebruk
101-U Stig Lundqvist,
 LC Tierp
101-VG Anders B Blomqvist,
 LC Floda-Gråbo



Svenska 
rådssekreterare
1950-1972    
Hadar Wahrenby
1972-1999   
Lars Edwards
1999 1/7-31/12    
Anette Tarstad
2000-2001   
Lars Edwards 
2001-2004   
Ulf Järnstad 
2004-2011
AU, controllern, har fungerat 
som ledning för kontoret.
2011 (september) - 2014
Anders Medin, kontorschef
2014 -  
AU är arbetsgivare för 
kontoret
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2004-2005
Håkan Johansson (GRO) 
Lennart Löf (vGRO)
Finn Bangsgaard 
Annette Eisermann-
Wikström
2005-2006
Lennart Löf (GRO)
Annette Eiserman-Wikström 
(vGRO)
Håkan Johansson
Ralph Ahlqvist
2006-2007
Annette Eiserman- Wikström 
(GRO)
Kenneth Persson (vGRO)
Lennart Löf
Ralph Ahlqvist

2002-2003
Alf Bakken (GRO)
Finn Bangsgaard (vGRO)
Bengt Kristiansson
Annette Eiserman-Wikström
2003-2004
Finn Bangsgaard (GRO)
Håkan Johansson (vGRO)
Alf Bakken
Annette Eiserman-Wikström

1981-1982
Heinz Ondrejka (GRO)
Rudolf Jonson     
Åke Ask
1982-1983
Lennart Fridén (GRO)
Åke Ask
Björn Bergwall
1983-1984
Åke Ask (GRO)
Björn Bergwall
Bo Göran Ekwall     
1984-1985
Ellert Karlsson (GRO)
Bo Göran Ekwall     
Jan-Åke Åkerlund
1985-1986
Bengt Hultén (GRO)
Jan-Åke Åkerlund
Ingwar Lindgren
1986-1987
Jan-Åke Åkerlund (GRO)
Ingwar Lindgren
Bengt Wirdéus     
1987-1988
Bo Göran Ekwall 
(GRO) 
Bengt Wirdéus     
Arne Wamming
1988-1989
Ove Hägglund (GRO)
Arne Wamming
Leif  Niord
1989-1990
Bruno Ahlqvist (GRO)
Leif Niord
Börje Jonson
1990-1991
Leif Niord (GRO)
Börje Jonson
Willy Lindgren
1991-1992 
Börje Jonson (GRO)
Willy Lindgren
Urban Möller
1992-1993
Lars Stenbäck (GRO)
Urban Möller
Karl-Rudolf Pettersson
1993-1994
Bo Widell (GRO)
Karl-Rudolf Pettersson
Björn Wahlenius
1994-1995
Sven Johansson (GRO)
Björn Wahlenius
Stig Liljeblad    
1995-1996
Björn Wahlenius (GRO)
Stig Liljeblad     

Hans Nilsson  
1996-1997
Sivert Bäck (GRO)
Hans Nilsson  
Bengt Rhodin  
1997-1998
Hans Nilsson (GRO) 
Bengt Rhodin    
Anita Jacobson
1998-1999
Thorsten Eriksson (GRO)
 Anita Jacobson
Hans-Åke Lindelöw
1999-2000
Rolf Revhult (GRO) 
Hans-Åke Lindelöw
Lennart Löf
2000-2001
Bengt Kristiansson (GRO)
Lennart Löf
Finn  Bangsgaard
2001-2002
Alf Bakken (GRO)
Charles Rossheim (vGRO)
Bengt Kristiansson
Finn Bangsgaard
Kjell Jonsson

Tidigare ledamöter i
arbetsutskottet- verkställande utskottet 

2008-2009
PO Damberg (GRO)
Jan Lofjärd (vGRO)
Kenneth Persson
Lars-Gunnar Holmberg
2009-2010
Jan Lofjärd (GRO)
Sven-Arne Wennerberg 
(vGRO) 
PO Damberg 
Lars-Gunnar Holmberg, 
fram till 2010-01-14 
Björn Wahlenius, från  
2010-01-15
2010-2011
Sven-Arne Wennerberg 
(GRO) 
Vivianne Eriksson (vGRO) 
Jan Lofjärd 
Björn Wahlenius
2011-2012
Vivianne Eriksson (GRO)
Kent Benediktsson (vGRO)
Sven-Arne Wennerberg
Björn Wahlenius
2012-2013
Kent Benediktsson (GRO)
Lars Kuntze (vGRO)
Vivianne Eriksson
Björn Wahlenius
2013-2014
Lars Kuntze (GRO) 
Per Janson (vGRO)
Kent Benediktsson 
Björn Wahlenius 

2007-2008 
Kenneth Persson (GRO) 
PO Damberg (vGRO)
Annette Eiserman-Wikström 
Ralph Ahlquist



Distrikt  101 – A
Distriktsfunktionärer och organisation 

Per Krantz
LC Linköping/Valla
Hägerhällsvägen 12 
582 72 Linköping
013-21 11 24, 070-288 5017

perkrantz@telia.com  

Föregående distriktsguvernör 
 

 

Distriktskassör
Birgitta Åkestam 
LC Stockholm/Globen
Tämnarvägen 11
120 53 Årsta
08-91 80 54, 81 63 65
0733-81 48 00
birgittaakestam@hotmail.com
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Zonordförande zon 1 - 2
Dilip Lagevik
LC Stockholm/Globen
Rödhakevägen 2
175 64 Järfälla
08-760 70 15, 070-40 63 442
d.lagevik97@gmail.com  

LC Stockholm, Östermalm, Globen, 
Kungsholmen, Lidingö, Färingsö, Solna, 
Sundbyberg, Bromma, Vällingby, Spånga

Zonordförande zon 3
Lage Öhlund
LC Västerhaninge
Skarpavägen 28
148 95 Muskö
08-500 454 03, 072-503 27 65 
zo3@101a.lions.se 

LC Haninge/Jordbro, Nacka Boo, 
Nynäshamn, Saltsjöbaden, Sorunda/Ösmo, 
Stockholm Students, Trollbäcken, Aurora, 
Tyresö, Västerhaninge

Zonordförande zon 4
Ingemar Andersson
LC Södertälje/S:ta Ragnhild
Forskargatan 11C
151 36 Södertälje
08-550 666 43, 0707-86 66 42
iandersson@live.se  

LC Botkyrka, Gnesta, Huddinge, Mässan, 
Salem, Södertälje /S:ta Ragnhild, Turinge, 
Trosa

Zonordförande zon 5
Bo Jonsson
LC Vingåker
Rönnbärsvägen 2
640 10 Högsjö
0151-453 43, 070-620 1853
bo.t.jonsson@telia.com  

LC Eskilstuna, Eskilina, Malmköping, 
Mellösa, Katrineholm, Katrineholm/
Oppunda, Strängnäs, Bettna/Stigtomta, 
Torshälla, Vingåker

Zonordförande zon 6
Gunnar Norlén
LC Söderköping
Munkbrogatan 4C
614 34 Söderköping
0121-511 40, 0730-824 418
gunnar@norlens.net  

LC Finspång, Kolmården, Norrköping, 
Nyköping, Oxelösund, Skärblacka, 
Söderköping, Valdemarsvik, Åby

Zonordförande zon 7
Carl-Gustaf Svensson
LC Borensberg
Gråhallavägen 18
590 31 Borensberg
0141-409 96, 0734-186 161
cg@boremail.com  

LC Borensberg, Vadstena, Linköping,/
Roxina, Linköping/Valla, Mjölby, Motala/ 
Blåklinten, Kisa, Skänninge, Vreta-Kloster, 
Åtvidaberg

Zonordförande zon 8
Bengt Horn
LC Slite
Villavägen 18
624 62 Fårösund
0498-22 14 75, 070-2215 469
bengthorn@telia.com  

LC Klintehamn, Ljugarn, Slite, Visby

Vice zonordförande

Zon 1-2 Bengt Millstedt, LC Sundbyberg

Zon 3 Stig Enbäck, LC Tyresö

Zon 4 Jan-Åke Terner, LC Turinge

Zon 5 Eva Janson, LC Eskilstuna/Eskelina

Zon 6 vakant

Zon 7 vakant

Zon 8 Kurt Palmgren, LC Visby

dg101a@lions.se

Distriktsguvernör 1:a vice distriktsguvernör

2:a vice distriktsguvernör
distriktssekreterare

Ralf Melin  
LC Saltsjöbaden
Älgövägen 31 A,  
133 36  Saltsjöbaden  
08-717 30 19, 070-328 72 04  
ralf.melin@telia.com

Anne-Cathrine Karlsson
LC Färingsö
Årdala,Sannerby, Björknäs 
642 95 Flen
0157-710 30, 0730-49 45 95 

Björn Andersson 
LC Stockholm 
Lilla Gränd 2 
122 62 Enskede 
08-556 22 507, 070-632 59 90 
bjorn.b.andersson@telia.com

Hedersrådets ordförande
Thord Wilhemsson 
LC Åby 
Jursla Trädgårdsväg 25 
616 34 Åby 
011-666 35, 073-271 41 00
thord@holmnet.nu



Ledarutveckling (GLT) 
Anne Maria Bernstein  
LC Södertälje/S:t Ragnhild  
Forskargatan 11 C
151 36 Södertälje
08-550 666 43, 0707-86 66 43 
bernstein@telia.com

Hjälpkommittén     
Mats Granath
LC Trollbäcken
Vitmossvägen 41
138 36 Älta
08-773 40 20, 076-123 59 11
mats.granath@nacka.se  

LCIF
Lars-Åke Lindman 
LC Oxelösund
Isakslundsvägen 69
613 38 Oxelösund
0155-223 305, 070-6510 651 
lindman.lars-ake@telia.com

Baltic Sea Lions (BSL) 
Mona Neppenström  
LC Trollbäcken/Aurora  
Sågenvägen 10 
136 71 Vendelsö 
08-712 69 71, 070-745 36 76  

neppenstrom@gmail.com  

Barndiabetesfonden 
Bernt Fransén     
LC Linköping/Valla 
Ekholmsvägen 181 
589 29 Linköping 
013-15 99 58, 070-311 92 94 
bernt.fransen@telia.com    
      

Forskningsfonden 
Thord Wilhelmsson
LC Åby
Jursla Trädgårdsväg 25
616 34 Åby
thord@holmnet.nu 

Suppleant: Erik Henriksson
LC Skänninge
      
    
Ungdomskommittén (YEC) / distriktsläger 
Krister Andersson 
LC Åby
Vickelbyvägen 97
617 34 Skärblacka
011-594 02, 070-539 17 01
kriander_97@hotmail.com 
 

Lions Quest (DNO)/LEO    
Felle Fernholm 
LC Vadstena     
Herrestad Klockargård             
592 92 Vadstena
0143-240 00, 070-325 12 80 
felle.fernholm@tele2.se
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Medlemsutveckling (GMT) 
Maj-Britt Larsson 
LC Söderköping
Rullerum Stickkärr 2
615 93 Valdermarsvik 
0123-519 57, 0705-79 85 12
sawtraktorgravning@hotmail.com
 
 
Distriktsktiviteter 
Christer Lundstedt   
LC Stockholm/Spånga  
Dalkärrsleden 113 
162 71  Vällingby 
08-36 35 77, 073-181 02 01  
clprodukter@telia.com 
 
Burn Camp   
Ingemar Andersson 
LC Södertälje/ S:t Ragnhild 
Forskargatan 11 c 
151 36  Södertälje, 
08-550 666 43, 070-786 66 42  
iandersson@live.se 
 
PRC 
Tomas Johansson 
LC Stockholm/Globen 
Hjälmarsvägen 2 
120 53 Årsta
08-408 11 095, 073-503 06 07 
tomas.i.johansson@comhem.se

ITC
Lage Öhlund
LC Västerhaninge
Skarpavägen 28
148 95 Muskö
08-500 454 03, 072-503 27 65 
zo3@101a.lions.se 

 
Intern kommunikation 
Jan-Åke Terner   
LC Turinge  
Orrvägen 11 
155 30  Nykvarn 
08-552 40 981, 070-572 64 73  

jan-ake@terner@telia.com
 

 
 
Miljö
Rolf Hallberg 
LC Trollbäcken 
Skolvägen 11 A 
125 55 Tyresö 
08-712 83 36 
rolf.hallberg@geo.su.se

Suppleant: Sven-Arne Wennerberg, LC Huddinge 

Revisorer: Gerhard Sandberg, LC Gnesta och Lars Bark,  
LC Linköping/Valla
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Distrikt 101- A 
Aktivitetskassa: 
BG: 285-1111 
PG: 71 93 79-0

Administrativa kassa: 
BG: 483-9247 
PG: 34 69 84-8



Distrikt 101- B 
Distriktsfunktionärer och organisation 

Zonordförande  zon 1 
Hans Eriksson
LC Kolsva
Odensvivägen35
731 11 Kolsva
0221-508 40, 070-542 93 88
hans@affarsbyra.se

LC Arboga, Hallstahammar, Kolbäck, 
Kolsva, Kungsör, Kvicksund, Köping

Zonordförande zon 2/3
Per Hedlund
LC Skultuna
Granlidsvägen 15 
726 30 Skultuna
021-758 75, 070-727 22 33
559hedlund@telia.com 
 
LC Skultuna, Tillberga, Västerås, Västerås/
Lundby, Fagersta, Norberg, Surahammar

Zonordförande  zon 4
Ulla Grandin                                        
LC Kopparberg
Egnahemsvägen 5
714 92 Kopparberg
070-245 98 69  
ulla.grandin@hotmail.se

LC Frövi, Hällefors, Kopparberg, 
Lindesberg, Lindesberg/Kristina, Nora, 
Storå

Zonorförande  zon 5
Vakant

LC Degerfors, Fjugesta, Karlskoga. 
Kilsbergen, Örebro, Örebro/Kajsa Warg, 
Örebro/Lillån

Zonordförande  zon 6 
Kåge Landin                                         
LC Pålsboda
Torsta Ekeby
692 91 Kumla
019-23 62 70,  070-530 97 00
kage@kumlahallsberg.se

LC Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Odensbacken, Pålsboda

Zonordförande  zon 7 
Britt Nilsson         
LC Kil
Skårebol Övre Myren
665 91 Kil
0554-142 27,  072-695 72 33
brittkickan@hotmail.com

LC Ekshärad, Forshaga, Hagfors, Sunne,  
Karlstad, Karlstad/Almen, Kil, Kristinehamn
Torsby

Zonordförande  zon 8
Rolf Johansson                                      
LC Årjäng
Sjötorpsvägen 13
672 32 Årjäng
0573-71 11 21
roffe.johansson@gmail.com

LC Arvika, Eda, Grums, Säffle, Åmål, 
Årjäng

DistriktsguvernörFöreg. distriktsguvernör/HRO
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Vice zonordförande

Zon 1 Margaretha Fried, LC Arboga

Zon 2/3 Måd Lagerqvist, LC Surahammar 

Zon 4 vakant

Zon 5 vakant 

Zon 6 Christer Westberg, LC Askersund

Zon 7 vakant

Zon 8 Sven-Erik Haldarsen, LC Grums

1:a vice distriktsguvernör 

dg101b@lions.se

Ingemar Karlsson 
LC Askersund 
Torelundsvägen 4 
696 31 Askersund 
0583-124 35, 070-227 50 71 

Ulf Bengtsson 
LC Karlskoga 
Björnbovägen 18 
691 52 Karlskoga 
0586-72 40 51, 073-446 26 87 
ulf.bengtsson@telia.com          

2:a vice distriktsguvernör 
Ulf Carlsson 
LC Kungsör 
Hästvägen 8 
736 92 Kungsör 
0227-132 51, 073-7657267 
ulf.carlsson@arboga.se

 

vdg101b@lions.se

Åke Nyquist  
LC Tillberga 
Attesta 6  
725 95 Västerås 
021-38 17 90, 070-637 86 00

Distriktskassör 
Torsten Zakrisson 
LC Pålsboda 
Kuggängsvägen 15 
697 31 Pålsboda 
0582-412 73, 070-444 64 90 
torstenzakrisson@hotmail.com



GMT, medlemsutveckling 
Göran Lunden 
LC Askersund  
Banvallsvägen 28  
696 31 Askersund 
0583-37 04 40, 0708-81 97 40 
bg.lunden@swipnet.se

GLT,ledarskapsutveckling 
Owe Lantz 
LC Köping 
Östra Långgatan 6A  
731 32 Köping 
0221-156 47, 070-282 43 27 
lantz.owe@gmail.com

Medlemsregistret 
Kjell Aronsson 
LC Forshaga 
Galoppstigen 1B 
653 48 Karlstad
Tel 073-643 78 25
wermland@live.se 

Webb
Lars-Eric Jacobsson 
LC Kilsbergen
Höglundavägen 8 
719 30 Vintrosa 
019-25 14 70, 0708-26 15 84
larseric.jacobsson@swipnet.se 

PRC
Hans Mejdevi 
LC Tillberga 
Viksängsgatan 14 
723 47 Västerås 
021-12 58 90, 073-084 77 35
hmejdevi@gmail.com 

PR-grupp: 
 
Västmanland: Hans Mejdevi, LC Tillberga 
hmejdevi@gmail.com
 
Per Lönnström, LC Hallstahammar 
per.lonnstrom@telia.com 

Närke: Elisabeth Voll Emanuelsdotter,
LC Hallsberg, emanuel.voll@tele2.se 
 
Irene Welander, LC Kumla,  
i.kumlavvs@live.se

Värmland: Rose-Marie Häring. LC Karlstad/
Almen, chd379d@tninet.se 

Sven-Erik Wachenfeldt, LC Eda 
vonwachenfeldt@gmail.com 

Distrikt 101- B
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LCFF 
Roland Thorstensson
LC Kilsbergen
Södra Lillåstrand 46
703 64 Örebro
019-29 43 04, 070-291 08 37 
rolandthorstensson@telia.com
 

YEC/LEO 
Britt Nilsson 
LC Kil 
Skårbol Övre Myren 
665 91 Kil  
0554-142 27, 072-324 42 27
brittkickan@hotmail.com

LEO 
Ronnie Sandström
LC Tillberga
Ekorrvägen 11
722 43 Västerås
021-331615,  070-374 05 46
ronnie.solvere@gmail.com

Lions Quest
Rose-Marie Häring
LC Karlstad/Almen
Alrotsvägen 9
653 51 Karlstad
054-53 03 77, 0702-52 75 63
chd379d@tninet.se

IRC
Sven Eric von Wachenfeldt
LC Eda 
Tallörtsgatan 31
671 52 Arvika 
0570-178 40,  070-670 44 76
vonwachenfeldt@gmail.com

Administrativa kassan:
BG: 647-3680

Aktivitetskassan:
BG: 5778-8648

 

VO 
Åke Eriksson 
LC Norberg
Bobergsvägen 9 
738 32  Norberg
0223-227 95, 070-331 12 83
ake.e.eriksson@telia.com 

 

LCIF
Agneta Andersson
LC Lindesberg/Kristina
Torpa 108
711 98 Ramsberg
0581-180 02, 0730-45 02 06
aga48@telia.com



Distrikt 101- GD 
Distriktsfunktionärer och organisation 

DistriktsguvernörFöregående distriktsguvernör Hedersrådets ordförande

Distriktskassör

Zonordförande zon 1 
Roger Sannefur
LC Järvsö
Rödmyravägen 164
820 40 Järvsö
0651-480 68, 070-246 77 90
r.sannefur@telia.com

LC Bergsjö, Färila, Hudiksvall, Järvsö, 
Ljusdal.

Zonordförande zon 2 
Jan Eskilsson
LC Bollnäs
Voxsätter 9596
821 91 Bollnäs
0278-230 69
jan.eskilsson@live.com     

LC  Alfta, Bollnäs, Edsbyn

Zonordförande zon 3
Sven-Olof Eriksson
LC Sandviken
Idrottsvägen 24 A
81132  Sandviken
026-25 80 97, 070-374 37 44
sveeri151@gmail.com

LC Gävle, Gävle/Ankaret, Gävle/Norra, 
Hamrånge, Hofors, Ockelbo, Sandviken, 
Valbo

Zonordförande zon 4 
Karin Norberg
LC Vansbro
Bryggaregatan 16
780 50 Vansbro
0281-206 18, 070-597 62 61
karin.norberg16@gmail.com

LC Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, 
Sälen, Vansbro

Zonordförande zon 5  
Erik Andersson
LC Ludvika
Rotorvägen 16
771 42 Ludvika
0240-61 15 45, 070-535 66 94
rotorerik@telia.com

LC Borlänge, Fredriksberg, Gagnef/
Daldockan, Gagnef/Floda, Grängesberg, 
Ludvika, Ludvika/Ängsklockan, 
Smedjebacken, Stor Tuna

Zonordförande zon 6 
Hans-E Alfon
LC Svärdsjö
Klockarnäs 75
790 26 Enviken
0246-236 98  070-259 45 55
hans_alfon@msn.com

LC Avesta, Falun, Falun/Bergsmannen, 
Hedemora, Horndal, Krylbo, Sundborn, 
Svärdsjö, Säter
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2:a vice distriktsguvernör

dg101gd@lions.se

1:a vice distriksguvernör

Ingegärd Kull Hanses 
LC Gagnef/Daldockan
Västanbäcken 39
785 42 Mockfjärd
0241-207 94, 070-717 75 09
hanses@masendata.com

Jan Krångh
LC Falun/Bergsmannen
Kapellvägen 18
791 46 Falun
023-341 40, 070-768 32 49

Alf  Bakken                                       
LC Malung                   
Biskopsbyn  145
780 64 Lima
070-603 35 92 
alf@bakken.li

        

Elisabet Rosell
LC Ludvika/Ängsklockan
Skolgatan 13
771 32 Ludvika
070-570 65 27
lionelisabetrosell@gmail.com

Distriktssekreterare
Bengtåke Johansson 
LC Gävle
Sjåaregatan58 A
803 02  Gävle
026-132513                                     
070-827 25 46
bengtaakejohansson@hotmail.com

Christer Öhlund
LC Gävle
Norra Slottsgatan22C
803 23 Gävle
026-19 71 52, 072-719 71 52
ch.ohlund@gmail.com

Liss-Britt Landén
LC Gävle/Ankaret
Kaveldunsvägen 12
806 36 Gävle
026-18 21 85, 070-342 36 40
landen.liss@comhem.se



Distrikt 101- GD

GMT-koordinator
Lars-Olof Hed
LC Bollnäs
Mödänge 5489
821 93 Bollnäs
0278-301 86  070-564 72 10
lasse.hed@telia.com

GLT-koordinator
Lars Gunnar Holmberg
LC Mora
Kvarnholsvägen21
792 37 Mora
0250-59 47 00,  070-655 99 36
larsgunnar.holmberg@telia.com

Information och PR
Svante Hanses
LC Gagnef/Floda
Västanbäcken 39
785 42  Mockfjärd
0241-207 94, 070-782 96 68
hanses@masendata.com

PG: 853 15-0,
BG: 703-2188
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Registeransvarig
Rutger Belin
LC Gagnef/Floda
Västanvik  Siljansnäsvägen 102
793 92 Leksand
0247-106 07, 070-678 04 70
rutger@belin.pp.se

YEC
Jan Setterberg
LC Alfta
Storsveden 430
822 91 Alfta
0271-108 87, 070-527 18 10
janne.setterberg@gmail.com

Lions Quest
Maj Järvinen
LC Gävle/Norra
Runebergsvägen 1 C
802 67 Gävle
026-61 45 00, 070-735 30 77
m.e.jarvinen@gmail.com

Webbansvarig
Staffan Öberg 
LC Avesta
Sörsalbo 
730 71 Salbohed
0224-74 13 15, 021-32 42 14
staffan.oberg@101gd.lions.se

Distriktsvalnämnden 
Ordförande
Lennart Pettersson                                   
LC Borlänge                                            
Ålgatan 12                                               
784 65 Borlänge                                      
0243-101 97, 070-549 55 70                      
lennart.pettersson41@gmail.com              

Diabetes/Funktionshinder
Liss-Britt Landén
LC Gävle-Ankaret
Kaveldunsvägen 12
806 36 Gävle
026-18 21 85, 070-342 36 40
landen.liss@comhem.se

 
Lions Cancerforskningsfond (LCFF)
info@lcff.se
www.lcff.se

Ledamot
Lennart Löf 
LC Gävle 
Hantverkargatan 22  
803 23 Gävle
070-216 61 16 
le.lof@telia.com

Ledamot
Karl-Eric Björkman
LC Hudiksvall
Vänortsvägen 10
824 41 Hudiksvall
0650-998 17, 070-675 41 75
Mail to:
charles.sundstrom@telia.com
                                                                    

IRC, LCIF
Lennart Fredriksson
LC Gagnef Floda
Högberget 83
785 43 Mockfjärd
0241-207 74  073-830 75 60
277fredriksson@telia .com

LEO
Mattias Öberg
LC Avesta
Ugglebergsvägen1
774 60 Avesta
0226-801 89  070-975 69 96
mattias.oberg@avesta.se



Distrikt  101 – N
Distriktsfunktionärer och organisation 

Zonordförande zon 1 
Torsten Persson
LC Sundsvall
Trelleborgsvägen 11
857 30 Sundsvall
060-50 15 34, 070-282 65 36
perssontorsten@hotmail.com 

LC Indal-Liden-Holm, Stöde, Sundsbruk, 
Sundsvall, Sundsvall-Skvadern, Torp, Tuna-
Attmar, Ånge, Ånge-Zenith

Zonordförande  zon 2 
Gunilla Ljungkrantz
LC Höga Kusten
Grindnäset 112
893 96 Sidensjö
0660-26 03 37, 0731-80 77 95
gunillauno@telia.com

LC Dorotea, Fjällsjö, Junsele, Långsele, 
Näsåker, Sollefteå, Sollefteå-Nipsippan, 
Åsele 

Zonordförande  zon 3 
Jan-Petter Olsson
LC Näsåker
Gärdesgatan 90 D
881 34 Sollefteå
070-534 38 18
johnplayer79@hotmail.com
 
LC Junsele,Långsele,Näsåker 
Sollefteå,Sollefteå-Nipsippan,LC 
Dorotea,Fjällsjö,Åsele 

Föregående distriktsguvernör Distriktsguvernör  

Zonordförande zon 4
Jan Kallin
LC Brunflo
Centrumvägen 24
834 32 Brunflo
063-207 95, 070-372 95 48
ja.kallin@telia.com

LC Brunflo, Bräcke, Gällö, Hallen-Oviken, 
Hammarstrand, Hede-Funäsdalen, Lit, 
Mörsil, Sveg, Åsarna, Östersund-Brunkullan

40

Distriktskassör 
Ingvar Långström 
LC Långsele 
Villavägen 5 B 
882 50 Långsele 
0620-216 09,  070-314 31 87 
k.langstrom@spray.se 

Distriktssekreterare

dg101n@lions.se

1:a vice distriktsguvernör 

2:a vice distriktsguvernör

Lars-Åke Sundvall 
LC Långsele
Österforse 208  
882 91  Långsele 
0620-211 78, 070-621 65 90 

Kia Carlsson 
LC Östersund/Brunkullan 
Fjällgatan 16 a 
832 42 Frösön
063-13 75 08, 070-622 64 47

Peter Edwall 
LC Nyland 
Ed 161
873 92 Bollstabruk
0612-423 75, 070-550 60 89 

peter.edwall@kramnet.se lars-ake.sundvall@telia.com

Jan-Petter Olsson
LC Näsåker
Gärdesgatan 90 D
881 34 Sollefteå
070-534 38 18

johnplayer79@hotmail.com

Ingegerd Olofsson
LC Brunflo
Sjövägen 114
834 34 Brunflo

070-682 98 38
ingegerd.olofsson@spray.se

Vice zonordförande:

Zon 1 vakant
Zon 2 vakant
Zon 3 Sune Sandström, LC Junsele
Zon 4 vakant



Distrikt 101- N
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BG: 491-3711

Internationella relationer
och YEC
Alex Perera 
LC Sundsvall 
Luleåvägen 181 
857 31 Sundsvall 
060-50 09 05, 070-592 87 55 
alex.perera@bredband.net

Lions Cancerforskningsfond
Jorma Sandelin 
LC Härnösand
Granudden 10
871 40 Härnösand
0611-214 45, 070-657 81 57
jorma.sandelin@tele2.se

Ersättare:
Bertil Nordkvist
LC Härnösand
Betesvägen 33
871 53 Härnösand
0611-163 80, 070-593 11 97

nordkvist@swipnet.se 

Valberedning
Mona Larsson - LC Mörsil, 
Elisabet Lindqvist - LC Sollefteå-Nipsippan, 
Olle Wikman - LC Ånge

Revisorer
Lars Hammarberg - LC Stöde, Bertil 
Mikaelsson - LC Torp
Ersättare: Jorma Sandelin - LC Härnösand, 
Bertil Nordqvist - LC Härnösand

Koordinator hjälpverksamet
Mona Larsson
LC  Mörsil
G Semlanvägen  140
830 02 Mattmar
0640-410 40
mona.larsson@bahnhof.se

IT-ansvarig 
Kerstin Forsgren-Fredriksson 
LC Östersund-Brunkullan 
Rådhusgatan 6 
831 31 Östersund 
063-12 88 65,  070-338 36 43
kerstin.ff@bredband.net

Medlemsutveckling GMT och LCIF 

Ledarutveckling GLT
Elisabet Lindqvist
LC Sollefteå Nipsippan
Husnäsvägen 7
881 33 Sollefteå
0620-108 18, 070-270 90 38
aelindqvist@hotmail.com

Annica Nordell
LC Östersund/Brunkullan
Dalagatan 6 b
832 43 Frösön
063-10 07 14, 070-561 11 46
annica.nordell@telia.com

Diabetesansvarig
Gunilla Ljungkrantz
LC Höga Kusten
Grindnäset 112
893 96 Sidensjö
0660-26 03 37, 0731-80 77 95
gunillauno@telia.com

PRC
Carina Hemmingsson
LC Mörsil
Semlan 213
830 04 Mörsil
070-347 94 23
carina.hemmingsson@telia.com

Hedersrådets ordförande
Lars-Åke Sundvall
LC Långsele
Österforse 208
882 91 Långsele
0620-211 78, 070-621 65 90
lars-ake.sundvall@telia.com

Jubileumsgeneral inför 2017:

Elisabet Lindqvist, LC Sollefteå Nipsippan



Zonordförande zon 1
Elisabeth Olsson
LC Luleå/Nyckeln 
Milhällevägen 7
975 93 Luleå
0920-23 40 92, 070-235 56 02
eolsson52@gmail.com
 
LC Boden, Edefors, Gammelstad, 
Jokkmokk, Luleå, Luleå/Nyckeln, Piteå, 
Piteå/Öjebyn, Råneå, Vuollerim, Älvsbyn

Zonordförande zon  2                                              
vakant

LC Haparanda, Kalix, Kiruna, Pajala, Töre, 
Överkalix, Övertorneå

Zonordförande zon  3                                               
Gunnar Wikström
LC Vilhelmina
Löparstigen 19
912 33 Vilhelmina
0940-124 93, 070-331 45 63
gunnar@wikstrom.it 

LC Bjurholm, Holmsund, Lycksele, 
Normaling, Robertsfors, Storuman, Sävar, 
Umeå/Teg, Vilhelmina, Vilhelmina/Volgsjö, 
Vindeln, Vännäs

Zonordförande zon  4    
Jarkko Enqvist 
LC Skellefteå
Saltmätargränd 23  
932 36 Ursviken
070-204 62 94
jarkko.enqvist@gmail.com

LC Arjeplog, Arvidsjaur, Boliden, Byske, 
Malå, Skellefteå, Sorsele

Vice zonfordförande

Zon 1 Sten Olsson, LC Piteå

Zon 2 vakant

Zon 3 Karin-Stina Wikström, LC Vilhelmina/
Volgsjö
                                        
Zon 4 Bjarne Hald, LC Arvidsjaur

Distrikt  101 – P 
Distriktsfunktionärer och organisation 

DistriktsguvernörFöregående distriktsguvernör 
Hedersrådets ordförande 

1:a vice distriktsguvernör 

Sekreterare 
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dg101p@lions.se

Distriktskassör2:dra vice distriktsguvernör

Lars Karlsson 
LC Luleå
Lingonstigen 17
973 33 Luleå
0920-21 27 83, 070-543 76 27
lasseek@fastmail.net

Kristina Säker 
LC Luleå/Nyckeln
Lingonstigen 17
973 33 Luleå
0920-21 27 83, 070-374 07 79
krisak60@gmail.com

Anna From-Lindqvist
LC Skellefteå
Köpmangatan 1B
931 31 Skellefteå
0910-566 33, 070-218 19 56 

Maria Fältmark
LC Överkalix
Hedensbyvägen 248
956 91 Överkalix
0926-775 60, 070-338 85 45
maria.faltmark@telia.com

Maria Fältmark
LC Överkalix
Hedensbyvägen 248
956 91 Överkalix
0926-775 60, 070-338 85 45
maria.faltmark@telia.com

Gunnar Järvholm 
LC Holmsund
Ringvägen 2
913 32  Holmsund 
090-234 17, 070-578 33 38

gunnar@uvkonsult.se 



Kommittén för hjälpverksamhet, 
katastrofberedskapen

Ordförande
Mats Torstensson
LC Luleå
Tullgatan 27
972 39 Luleå
0920-22 27 33, 076-834 98 25
mats.torstenssen@bredband.net

Cancerforskning
Martin Enqvist
LC Vindeln
Kvarnträsk 29, 
922 92 Vindeln
0933-300 11, 070-644 25 20
martin@enqvist.info

Diabetesfrågor
Elisabeth Ohlsson
LC Jokkmokk
Föreningsgatan 23 B2
962 32  Jokkmokk
0971-552 02
eohls@hotmail.com

Distrikt 101- P

PG: 48 49 16-2
BG 511-6421
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Lions Quest, narkotikafrågor
Thorsten Aasa 
LC Pajala
Bondegatan 5
984 32 Pajala
0978-107 75, 070-692 44 30
thorstenaasa@hotmail.com

Ungdomsrelaterade frågor
Maria Fältmark
LC Överkalix
Hedensbyvägen 248
956 91 Överkalix
0926-775 60, 070-338 85 45 
maria.faltmark@telia.com

GMT (medlemsutveckling)
Monica Köhler
LC Umeå/Teg
Mjölkvägen 193
906 28 Umeå
070-673 75 91
monicakohler@bredband.net

GLT (ledarutveckling)
Britta Olsson
LC Vuollerim
Domänvägen 25, 
960 30 Vuollerim
070-691 67 43
britta.e.olsson@gmail.com

Infoansvarig/PRC
Knuth Sjöberg
LC Umeå/Teg
Målargränd 3H
904 31 Umeå
Tel 090-14 23 47, 070-681 07 88
knuth.e.sjoberg@bredband.net

Medlemsregisteransvarig/ webbansvarig
Gunnar A. Kajander 
LC Luleå
Prinsg 31B
96131  BODEN
0921-120 55, 070-395 11 44
gkajander@bredband.net

Revisorer
Göran Engström
LC Skellefteå
Dyringegatan 17
931 44  Skellefteå
0910-77 68 44, 070-371 18 77
goran@bbkab.com

Mats Forsberg 
LC Skellefteå
Liftstigen 22
931 51  Skellefteå 
0910-124 75, 070-594 42 70
mats.forsberg@allt1.se

Ledamöter: Gunnar A. Kajander, LC Luleå 
och Mari Söderström, LC  Boden

Distriktsvalnämnd 
Lars Karlsson 
LC Luleå
Lingonstigen 17
973 33 Luleå
0920-21 27 83, 070-543 76 27
lasseek@fastmail.net



Zonordförande  Zon 1 
Göran Kihlgren
LC Malmö/På Limhamn
Barkåkragatan 20
216 22  Malmö
040-13 23 30
g.kihlgren@spray.se 

LC Malmö Bellevue, Malmö Ellenbogen, 
Malmö Malmöhus, Malmö Primula, Malmö 
på Limhamn, Oxie

Zonordförande  zon 2
Brittmarie Lindquist
LC Trelleborg
S:ta Gertruds väg 39
231 53  Trelleborg
0707-41 32 55
bm.lindquist@gmail.com 

LC Bara, Reng-Höllviken, Skanör-
Falsterbo, Svedala, Trelleborg, Vellinge

Zonordförande zon 3
Håkan Sundblad
LC Lund
Tordönsvägen 4 C
222 27  Lund
046-211 05 59, 070-298 72 45
hakan@sundblad.nu 

LC Bjerred Bjersund, Burlöv, Dalby, 
Genarp, Lomma, Lund, Staffanstorp, 
StaffanstorpVikingen, Södra Sandby

Zonordförande zon 4 
Ruth Romaeus
LC Ystad
Tobaksgatan 46
271 41  Ystad
0411-165 10, 070-598 65 10
ruth@tulpanen.se 

LC Romeleåsen, Simrishamn, Simrishamn 
Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad

Zonordförande zon 5
Ronny Karlsson
LC Hörby
Oderup 9295
242 97  Hörby
0415-400 91, 070-87 22 091
andersronnykarlsson@telia.com 

LC Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Landskrona, Landskrona/Citadella, 
Löddeköping, Saxtorp, Svalöv

Zonordförande zon 6 
Stefan Andersson
LC Helsingborg/Kärnan
Egnahemsvägen 18
261 91  Landskrona
0418-261 91, 070-316 90 09
stefan@brevboxen.se 

LC Bjuv, Helsingborg, Helsingborg Kärnan, 
Helsingborg Sofiero, Råå, Vallåkra 
Rydebäck, Höganäs

Zonordförande zon 7
Morgan Häll
LC Kristianstad
Nils Möllerbergs väg 14
291 46  Kristianstad
044-12 56 00, 0768-778833
morgan.hall@telia.com

LC Bromölla, Kristianstad, Södra Gärds, 
Sösdala, Tollarp, Vinslöv, Wä, Åhus

Distrikt  101 – S 
Distriktsfunktionärer och organisation 

DistriktsguvenörFöregående distriktsguvenör 1:a vice distriktsguvernör
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Distriktskassör
Christer Järlesäter
LC Södra Gärds
Sandliljevägen 19
297 31  Degeberga
044-35 00 73, 0708-20 75 12
christer.jarlesater@gmail.com
 

dg101s@lions.se

Hedersrådets ordförande/IRC/YEC/
LEO 

vice zonordförande
Zon 1 Hans Schiött, LC Malmö/
Ellenbogen
Zon 2 Tommy Persson, LC Reng-
Höllviken
Zon 3 Ej vald
Zon 4 Alf-Göran Andersson, LC 
Simrishamn
Zon 5 Ej vald
Zon 6 Lars Wallin, LC Råå
Zon 7 Rolf Tronäss, LC Sösdala

Anna Sahl
LC Lund
Greve Dückers väg 6 A 
241 37 Eslöv 
0736-54 99 04 
lionsahl@gmail.com

Leif Jönsson 
LC Södra Gärds
Sandnejlikegränd 4
296 38 Åhus
044-24 89 00, 0706-84 89 00 
leif.jsonmau@tele2.se

Webbmaster/IT
Lennart Nordblad
LC Åhus
Majorsgatan 36
296 32  Åhus
Tel 044-24 18 39, 0706-18 18 39
lennart.nordblad@telia.com

PRC Kommunikation/kommitté
Åke Lind, LC Wä, 044-10 66 01, 0708-10 
66 98
akelind40@telia.com

Eva Persson, LC Reng/Höllviken, se 
kontaktuppgifter GLT
 
Lennart Nordblad, LC Åhus, se 
webbmaster/IT

Tomas Persson 
LC Sjöbo
Inspektorsvägen 2
275 36 Sjöbo
0416-185 50, 0706-42 84 07

2:a vice distriktsguvernör/ 
distriktsekreterare 

Flemming Denne 
LC Saxtorp
Välanvägen 65
261 93  Saxtorp
0707-61 67 30
vdg101s@lions.se

Bert Engström
LC Vallåkra/Rydebäck
Saffransgatan 6
253 73 Helsingborg
042-22 26 30, 0708-16 33 51
bert.engstrom@outlook.se
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Distriktets 
Bankgiro 820-9603

GLT (ledarutvecklilng)/Lions Quest 
Karin Öman
LC Staffanstorp/Vikingen
Farinvägen 29 C
245 33 Staffanstorp
046-25 45 99, 0709-38 25 21
karin.oman@staffanstorp.se

GMT (medlemsutveckling)
Kenneth Persson
LC Reng Höllviken
Rundelsgatan 2
235 33  Vellinge
040-42 24 74, 0708-79 76 38 
9758persson@telia.com

PRC/ Info
Eva Persson
LC Reng/Höllviken
Rundelsgatan 2
235 33 Vellinge
040-42 24 74, 0708-42 24 74
perseva2014@gmail.com

Distriktsrådet AU
DG, IPDG, 1:e VDG, 2:e VDG/DS och DK.

Lions Forskningsfond Skåne
90-konto: BG 900-2866
Karin Nord Åkerlund, ordförande
040-45 78 52, 0708-12 69 63
karin.nord@telia.com

Barn- och ungdomskommittén
Gunnel Westerberg, ordförande
LC Helsingborg/Sofiero
Frostgatan 238
254 75  Ödåkra
042-20 56 93, 0705-20 56 93
g.westerberg@telia.com 

Registeransvarig
Kent Bendediktsson
LC Reng Höllviken
070-149 25 40
kent.benediktsson@gmail.com 

Revisorer
Olle Jönsson, LC Vallåkra/Rydebäck
Inga Hansson, LC Wä



Zonordförande zon 1
Göran Wising
LC Karlshamn
Prästslättsvägen 12
374 40 Karlshamn
0454-20 24 99, 070-891 14 74
goran.wising@bradband.net

LC Bräkne-Hoby, Karlshamn, Karlskona, 
Karlskrona-Jarramas, Olofström, 
Ronneby, Ryd, Sölvesborg, Tingsryd

Zonordförande zon 2
Börje Johansson
LC Alvesta
Ryttarvägen 17
342 33 Alvesta
0472-122 57, 070-928 51 47
borjej@netatonce.net

LC Alvesta, Braås, Lammhult, Rottne, 
Uppvidinge, Växjö-Dacke

Zonordförande zon 3
Jan Falk
LC Emmaboda
Krangatan 45
361 42 Lindås
Tel. 0471-131 57, 070-792 45 80
jan.falk.emmaboda@telia.com

LC Borgholm, Emmaboda, Färjestaden,  
Mörbylånga, Kalmar, Kalmar-Unionen, 
Nybro, Torsås

Zonordförande zon 4
Tomy Runeklint
LC Mönsterås
Fliserydsvägen 2
383 39 Mönsterås
Tel. 0499-13 499
runeklint@tele2.se

LC Högsby, Målilla-Mörlunda, Mönsterås, 
Oskarshamn, Virserum

Distrikt  101 – SM 
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Zonordförande zon 5
Göran Johnsson 
LC Nässjö
Koltorpsvägen 22
571 40 Nässjö
Tel. 0380-161 21, 070-587 83 19
julle.johnsson@telia.com

LCAneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Vetlanda

Zonordförande zon 6
Sören Sjöholm
LC Vimmerby
Bofall 141
590 80 Södra Vi
Tel. 0492-133 37, 076-760 33 37
bofall.sjoholm@telia.com

LC Gamleby-Överum, Hultsfred, Vimmerby, 
Vimmerby-Linnea, Västervik

Vice zonordförande

Zon  1 vakant

Zon 2  vakant

Zon 3  vakant

Zon 4 Marie Erlandsson, LC Oskarshamn

Zon 5 vakant

Zon 6 Krister Johansson, LC Västervik

Distriktsguvernör

Sekreterare
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Föregående  distriktsguvernör

dg101sm@lions.se

1:a vice distriktsguvernör

Kassör

Hans Folkesson  
LC Vetlanda
Stationsgatan 18 
574 32 Vetlanda
0383-521 42, 070-587 24 81
hans@profilreklam.se

Joakim Värn
LC Eksjö
Korta gatan 4
575 37 Eksjö
0381-61 17 71, 076-535 27 73 
familjenvarn@telia.com

2:a vice distriktsguvernör

Anders Eriksson   
LC Ronneby
Saltgatan 6
371 52 Karlskrona
072-366 99 45 

Jan Almqvist 
LC Hultsfred
Norra Kyrkogårdsgatan 18
577 34 Hultsfred
0495-411 22, 072-176 60 01
jan.almqvist@hotmail.com

Anders Hult
LC Vetlanda
Björkängsvägen 3
574 33 Vetlanda
0383-76 15 17, 070-398 80 39
anders.hult@vetabvetlanda.se

Dan Jönsson
LC Sölvesborg
Ynde Byväg 131
294 92 Sölvesborg
Tel 0456-302 56, 070-822 84 56
dan.jonsson@4sign.se



GMT-medlemsutveckling
Joakim Värn
LC Eksjö
Korta gatan 4
575 37 Eksjö
0381-61 17 71, 076-535 27 73 
familjenvarn@telia.com

Hjälpkommittén/LCIF
Torgny Rönnestad 
LC Hultsfred
Disponentgatan 6
577 38 Hultsfred
0495-139 95, 073-028 59 35
torgny.ronnestad@gmail.com

GLT-ledarutveckling
Bill A. Fridström
LC Karlskrona/Jarramas
Arklimästaregatan 46B
371 36 Karlskrona
Tel. 0455-190 29, 070-819 02 94
fridstrom.chrisobill@telia.com

IT/Webmaster/registeransvarig
Ulf Olofsson
LC Tingsryd
Källedalsvägen 15
362 51 Väckelsång
0470-335 39, 070-608 44 05
ulf@olohem.se
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Ungdomskommittén/YEC
Anita Hult
LC Vetlanda
Björkängsvägen 3
574 33 Vetlanda
0383-76 15 17, 073-248 16 13
hult_anita@hotmail.com

LEO
Monica Jönsson
LC Karlshamn
Ynde Byväg 131
294 92 Sölvesborg
Tel 0456-302 56, 070-939 89 06
ynde131@spray.se

Lions Quest
Tomas Bjelm
LC Eksjö
Sjöhaga 2 Skullaryd
575 91 Eksjö
Tel. 0381-710 59, 070-254 82 40
tomas.bjelm@telia.com

Distriktsvalnämnden
Paul Josefson
LC Eksjö
Orrenäs stigen 4
575 34 Eksjö
0381-148 05, 070-553 63 65
paul.josefson@mail.eksjo.comJohnny Berggren 

LC Kalmar/Unionen
Skorstensvägen 102
393 63 Kalmar
0480-47 46 64, 076-306 32 32
johnnybberggren@gmail.com

PR/Info



Distrikt  101 – SV 
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Zonordförande zon 1
Bosse Pehrsson
LC Östra Göinge
Box 15
280 60 Broby
044-440 40, 0708-66 98 74
info@ateljeingvar.se

 
LC Hässleholm, Lönsboda, Markaryd, Osby, 
Traryd,Tyringe, Vittsjö-Bjärnum, Älmhult, 
Östra Göinge

Zonordförande zon 2 
Freddy Jönsson
LC Munka-Ljungby
Tegvägen 7
263 91 Höganäs
042-33 50 11, 0734-39 84 34
freddy.jonsson@klippan.se

LC Båstad, Klippan, Munka-Ljungby, 
Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkeljunga

Zonordförande zon 3 
Kurt Johansson
LC Laholm
Valgränd 3
312 33 Laholm
0430-108 00, 0730-74 63 57
kurt.johansson@wekunet.se

LC Eldsberga, Halmstad, Harplinge, 
Laholm, Oskarström, Simlångsdalen, 
Söndrum-Tylösand

Zonordförande  zon 4 
Ronny Bergman
LC Varberg
Segelvägen 22
432 75 Träslövsläge
0340-67 19 90, 070-86719 90
ronny.bergman@str.se

LC Falkenberg, Hyltebruk, Susedalen, 
Torup, Lionet.se, Varberg, Åsa

Zonordförande  zon 5 
Jörgen Bergström
LC Skillingaryd-Vaggeryd
Enestigen 2
567 30 VAGGERYD
Tel 0393-10822
Mobil 070-5108221
jorgen.vaggeryd@hotmail.com

LC Gislaved-Anderstorp, Gnosjö, Ljungby, 
Reftele-Bredaryd, Skillingaryd-Vaggeryd, 
Smålandsstenar, Värnamo 

Zonordförande  zon 6 
Erik Svensson
LC Jönköping
Humlegården 14
553 38 Jönköping
036 124325
036124325@telia.com

LC Bankeryd, Gränna, Habo, Huskvarna, 
Jönköping, Jönköping-Vätterstad, Mullsjö 

Distriktsguvernör Föregående distriktsguvernör/
Hedersrådets ordförande

2:a vice distriktsguvernör/sekr

 

Distriktskassör
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Magnus Johansson             
LC Ljungby
Högarörsgatan 14H
341 38  Ljungby
0372-817 32, 070-680 86 08 
magnus.j-sson@telia.com

dg101sv@lions.se

Vice distriktsguvernör/ Lions Quest

Sten-Åke  Ödman
LC Hyltebruk
Styrmansgatan 13
311 42 Falkenberg
0346-879 06, 0703-57 57 08 
stenake.odman@yahoo.se

Kjell-Arne Svensson
LC Simlångsdalen
Teglabäcksvägen 16
305 93  Halmstad
 035-445 24, 070-843 42 70

Anette Sjöberg
LC Harplinge
Vilshäradsvägen 23 c
310 41 Gullbrandstorp
 073-996 30 04
anette@erocon.net

Vice zonordförande 
Zon 1 Valter Kroon, LC Älmhult

Zon 2  Rolf Nilsson, LC Örkeljunga

Zon 3  Bengt Ekeroth, LC Oskarsström

Zon 4  vakant

Zon 5  Rolf Tibratt, LC Gislaved-Anderstorp

Zon 6  Christer Alzen, LC Mullsjö

Leif Eskelid
LC Falkenberg
Brags väg 13
311 34 Falkenberg
0346-171 48, 070-588 71 48 
leif.eskelid@telia.com



GMT-medlemsutveckling/LEO 
Per-Ivar Hellberg 
LC Lönsboda 
Granathtorpet 786
280 70 Lönsboda
0479-215 02, 0736-50 32 32
pi.hl@telia.com

GMT/LEO-resurs
Svante Hultqvist, LC Värnamo

GLT-ledarutveckling
Ove Söderquist
LC Åsa
Olles väg 17
439 52 Åsa
076-183 76 38
ove@oweco.se

GLT, resurs 
Ulf Thoren, LC Varberg

 

Nyklubbsgeneral
Bert Oredsson 
LC Vittsjö/Bjärnum 
Västanvägen 19
280 22  Vittsjö 
0451-231 44, 070-535 23 73 
bert.oredsson@hotmail.se

IT  
Bengt Ekroth 
LC Oskarsström
Skavböke 421
313 92 Oskarström
035-640 35, 0706-75 24 58
bengt.ekeroth@skavboke.com

Världens Barn/Conventionlotteri/Råds-
resurs
Staffan Wyke
LC Älmhult 
Poppelstigen 2 
343 36 Älmhult 
0476-131 78, 0708-83 31 78 
staffan.wyke@telia.com

Distrikt 101- SV

49

IRC, LCIF-koordinator 
Paul Månsson  
LC Åstorp
Stämpgatan 1
265 50 Nyvång
042-39 43 60, 070-572 84 23 
konstruktorerna@telia.com

Kommittén för humanitär verksamhet, 
Röda Fjädern
Britt-Marie Weidby
LC Jönköping-Vätterstad
Snickarvägen 11
562 50 Månsarp
036-647 73, 0734-02 15 74
britt-marie.we@telia.com

Nepal/Volontär-/Fadderverksamhet
Anette Axelsson
LC Huskvarna
Olstorpsgatan 21
561 35 Huskvarana
036-14 56 73, 070-461 70 53
anettax@hotmail.com

Nepal
Bo Sigeback 
LC Vittsjö/Bjärnum
Självbindarvägen 10
28133 Hässleholm
0451-231 11, 0708-96 59 86
sigeback@spray.se

Lions forskningsfond/marknadsföring/
PR/Råds-resurs
Åke Björkman 
LC Huskvarna
Timotejgatan 19
566 36 Habo
070-5550859
ake.l.bjorkman@telia.com

Lions forskningsfond/Råds-resurs
Olof Ejdeblad 
LC Bankeryd 
Slädvägen 21 
564 34 Bankeryd
036-37 23 03, 0767-85 00 86 
olof.ejdeblad@gmail.com

Lions forskningsfond
Ulf Svenzon 
LC Skillingaryd-Vaggeryd
Valdshultsvägen 30A
568 30 Skillingaryd
0370-717 97, 070-567 74 72
ulf.svenzon@live.se

Kommittéen för 
ungdomsfrågor
Ordförande/YEC
Jan Lunden 
LC Åstorp
Snorres väg 3
281 43 Hässleholm
0451-817 53, 0727-49 19 63
jan.o.lunden@telia.com

Valnämndens ordförande
Bo Edman
LC Simlångsdalen
Ödebacksvägen 35
310 38 Simlångsdalen
035-707 05, 0708-70 02 57
03570705@telia.com



Distrikt  101 – U 
Distriktsfunktionärer och organisation

Föregående distriktsguvernör Distriktsguvernör

Hedersrådets ordförande2:a vice distriktsguvernör

1:a vice distriktstguvernör

Distriktskassör

Zonordförande zon 1
Helena Hulting
LC Grillby
Tyresta Gård 
749 51 Grillby 
0171-47 41 52, 070-743 12 83 
helena.hulting@telia.com

LC Enköping, Fyra Liljor, Enköping-
Åsunda, Grillby, Heby-Morgongåva, Sala, 
Örsundsbro

Zonordförande zon 2
Zonordförande zon 2
Göran Ehn
LC Storvreta
Mejramsvägen 8
743 34 Storvreta
Tel 018-366841, 070-6277790
018366841@telia.com

LC Knivsta, Storvreta, Uppsala, Uppsala-
Disa, Uppsala-G:a Uppsala, Uppsala-Linné, 
Uppsala-Sten Sture, Uppsala-Sävja

Zonordförande zon 3
Sven Lokander
LC Tierp
Gripenbergsvägen 8D
815 38 Tierp
Tel 0293-13717, 070-3109642
sven.lokander@telia.com

Zonordförande zon 4 A

LC Almunge, Hallstavik/Väddö, Norrtälje, 
Rimbo

Zonordförande zon 5 
Lena Carlgren
LC Märsta-Arlanda
Box 39 Djupvik
193 21 Märsta
Tel 070-317 72 81
lena.carlgren@hotmail.se

LC Bålsta, Märsta-Arlanda, Sigtuna, 
Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, 
Upplands Väsby

Zonordförande zon 6
Jan Wester
LC Vaxholm
Bygårdsvägen 42
185 94 Vaxholm
Tel 08-541 379 20, 070-396 51 86
janne.wester@telia.com

LC Danderyd, Täby, Täby- Näsbypark, 
Vallentuna, Vaxholm, Österåker
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Vice zonordföranden:

Zon 1 vakant

Zon 2 Jan Hallström, LC G:a Uppsala

Zon 3 Håkan Zillén, LC Tärnsjö Östervåla

Zon 4 A och B vakant

Zon 5 Gunnar Lindberg, LC Sigtuna

Zon 6 Kjell Pettersson, LC Täby-Näsbypark

LC Björklinge, Hagunda, Tierp, Tierp-Freja, 
Tärnsjö-Östervåla

 

dg101u@lions.se

Zonordförande zon 4 B
Göran Pilström
LC Öregrund
Matrosgatan 38
742 41 Öregrund
0173-309 97, 070-2581574 
pilström.mapi@telia.com

LC Alunda, Öregrund, Österby, Dannemora, 
Östhammar-Lanternan, Östhammar

Stig Lundqvist  
LC Tierp
Sutarevägen 4
815 45 Tierp
0293-503 53, 070-792 34 44 
stigrst@brevet.nu

Gunilla Persson 
LC Märsta-Arlanda
Djupvik 242
195 95 Märsta
Tel 08-592 523 62, 070-756 18 31
gunillapers@telia.com

       

Martina Nordlund Isaksson
LC Bålsta
Häggeby Kyrkväg 30
746 94 Häggeby
018-34 41 16, 073-844 64 07 

Tomas Isaksson
LC Bålsta
Häggeby Kyrkväg 30
746 94 Häggeby
018-34 41 16, 070-597 77 91
tomas-isaksson@telia.com 

Gunilla Persson 
LC Märsta-Arlanda
Djupvik 242
195 95 Märsta
Tel 08-592 523 62, 070-756 18 31
gunillapers@telia.com

Thorbjörn Bengtsson
LC Upplands Väsby
Trollsländevägen 35
194 53 Upplands Väsby
Tel 08-590 739 18, 070-515 61 90
thorbjorn.bengtsson@trion.se



Distrikt 101- U

GMT-medlemsutveckling/LEO
Lars Eriksson
LC Tierp
Gävlevägen 42 c
815 38 Tierp 
018-10 66 12, 070-530 89 39
larsg.eriksson@telia.com  

GLT-ledarutveckling 
Stig Lundqvist
LC Tierp
Sutarevägen 4
815 45 Tierp
0293-503 53, 070-792 34 44
stigrst@brevet.nu

 

Info/PR
Martina Nordlund Isaksson
LC Bålsta
Häggeby Kyrkväg 30
746 94 Häggeby
018-34 41 16, 073-844 64 07
martina.nordlund@gmail.com

Webbmaster, ansvarig hemsida
Lennart Åhrberg 
LC Björklinge
Fornparksvägen 6
743 82  Bälinge 
018-35 55 82, 070-520 42 95 
ahrberg.lennart@telia.co

IT-ansvarig medlemsregister 
Olle Stedt
LC Enköping/Åsunda
Tallörtsgatan 3
745 63 Enköping
0171-367 02, 073-512 12 43
olle.stedt@home.se

 

Administrativa kassan
aktivitetskassan
Bankgiro 372-3483
Plusgiro 82 35 63-2
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Internationella Relationer/IRC 
Hans Catani
LC Norrtälje
Gjuterivägen 4 E
162 91 Norrtälje
0176-162 91,070-738 57 00
hans.catani@telia.com 

LCIF Distriktskoordinator
Per-Eric ”Peje” Josefsson
LC Bålsta
Ljungvägen 5
746 51 Bålsta
0171-548 80, 070-548 80 20
peje@telia.com  

Lions Quest/Narkotika/DNO
Ulla Barthelson 
LC Upplands-Väsby
Bromsbodavägen 59
194 42  Upplands-Väsby 
08-590 342 39, 070-231 46 28 
ulla.barthelson@comhem.se  

Ungdomsutbyte/stipendiater
YEC Göran Pilström
LC Öregrund
Matrosgatan 38
742 41 Öregrund
0173-309 97, 070-258 15 74
pilstrom.mapi@telia.com

 



Distrikt  101 – VG 
Distriktsfunktionärer och organisation 

Föregående distriktsguvernör Distriktsguvernör

Distriktskassör
Björn Wahlenius
LC Trollhättan
Rubinvägen 15
461 73  Trollhättan
052-48 04 21, 0706-55 11 31
bjorn.wahlenius@lionstrollhattan.com

Zonordförande zon 1
Per Rådmark
LC Götene
Frejgatan 16
533 33 Götene
0511-513 90, 070-731 11 32
pejeradis@telia.com

Amnehärad,Götene,Hova,Lyrestad-
Hasselrör,Mariestad

Zonordförande zon 2
Elisabet von Essen
LC Falköping/Ålla
Trädgårdsgatan 26 A
521 42  Falköping
0515-141 48, 0705-181226
elisabet.v.e@hotmail.com

Floby,Falköping,Falköping-Ålla,Hjo,
Karlsborg,Skultorp,Skövde,Skövde-
Ryd,Tibro,Tidaholm,Valle

Zonordförande zon 3
Sven-åke Svensson
LC Grästorp
Balders Väg 5
467 31 Grästorp
0514-511 43, 0708-31 17 86
sven.ake.svensson@swipnet.se

Bjärke,Grästorp,Järpås,Kvänum,Nossebro,
Skara,Skara-Lisa,Vara,Vedum,Vårgårda

Zonordförande zon 4
Lillemor Thimour
LC Hindås
Vinkelvägen 4
438 54 Hindås
0301-100 89, 0703-78 78 76 
Thimour.l@telia.com

Alingsås,Borås,Borås-Ullsaxen,Fristad, 
Herrljunga,Hindås,Ulricehamn,Viskafors, 
Landvetter

Zonordförande zon 5
Per Bergerling
LC Svansjö
Tallåsstigen 6
432 75 Träslövsläge
0340-67 14 50, 070,664 25 94
per.vkab@hotmail.se

Horred,Kinna-
Skene,Svansjö,Svennljunga,Sätila-
Hyssna,Tranemo,Onsala-Vallda

Zonordförande zon 6
Folke Olsson
LC Brålanda
Mollbergsvägen 7
464 62 Brålanda
0521-310 19, 070-533 10 02
olsson.folke@tele2.se

Bengtsfors,Brålanda,Bäckefors, 
Dals Ed,Färgelanda,Lilla Edet,Mellerud, 
Trollhättan,Vänersborg

Zonordförande zon 7
Stefan Gelkner
LC Floda/Gråbo
Prästkragsvägen 24
448 36 Floda
0302-312 89, 0705-35 12 50
stefan@gelkner.com

Ale,Floda-Gråbo,Göteborg,Göteborg-
Gathenhielm,Göteborg-Gothia,Göteborg-
Tuve säve,Lerum,Partille,Torslanda, 
Mölndal,Lindome

Zonordförande zon 8
Rolf Lövgren
LC Sotenäs
Löparevägen 4
456 33 Kungshamn
0523-700 84
rolf.lovgren@telia.com

Biträdande zonordförande zon 8
Per Blomstrand
LC Uddevalla

Ljungskile,Lysekil,Munkedal,Orust,Sotenäs,
Stenungsund,Strömstad,Tjörn,Uddevalla
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1:a vice distriktsguvernör

Vice zonordförande:

Zon 1 Ingemar Andersson, LC Lyrestad-
Hasslerör

Zon 2 Jan Frykberg, LC Valle

Zon 3 Rolf Hällsås, LC Kvänum

Zon 4 Robert Larsson, LC Ulricehamn 

Zon 5 vakant

Zon 6 vakant

Zon 7 Arne Sandström, LC Göteborg

Zon 8 Stig Insulan, LC Lysekil

dg101vg@lions.se

Per Janson
LC Uddevalla
Skolgatan 9
532 31 Skara
070-545 85 20

Anders B. Blomqvist
LC Floda/Gråbo
Skallsjö Högarsväg 6
448 32 Floda
0302-344 99, 0703-26 83 54

2:a vice distriktsguvernör

Jan-Åke Rispling
LC Karlsborg
Ebbanäsvägen 25 
546 72 Mölltorp
0505-68 21 68, 0730-45 29 28    

Ulf Carlsson
LC Vårgårda
Bjärlandavägen 72
466 94 Sollebrunn
0322-62 01 98, 0705-50 50 50
ulf.l.carlsson@gmail.com

perjanson@telia.com

Hedersrådets ordförande

andersb49@hotmail.com

2 vice distriktsguvernör              
Per Blomstrand
LC Uddevalla
Idunavägen 7 b
451 45 Uddevalla
0739-34 62 98
per.blomstrand@gmail.com



Distrikt 101- VG

Administrativa kassan:
Bankgiro: 5146-9765
Aktivitetskassan:
Bankgiro: 376-9296
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GLT-ledarutveckling
Finn Bangsgaard
LC Svansjö
Täktvägen 2 
511 58 Kinna 
0320-147 76, 0705-24 89 46    
finn.bangsgaard@gmail.com 
          
GMT-medlemsutveckling
Karin Blomstrand 
LC Munkedal
Östeby 51 
455 97 Dingle
0705-65 00 58    
karin.blomstrand@sv.se

PR / IT/webbmaster/internet
Bert Thorsson
LC Järpås
Lönngatan 9
531 75 Järpås
0510-916 44  070-573 57 91
bert.thorsson@thorssonsdata.se

Resurs PR/IT
Jan Frykberg, LC Valle

Kommittén för hjälpverksamhet
LCIF/IR
Anders B. Blomqvist
LC Floda/Gråbo
Skallsjö Högarsväg 6
448 32 Floda
0302-344 99, 0703-26 83 54 
andersb49@hotmail.com

Kommittén för barn- och 
ungdomsverksamhet, ungdomsutbyte, 
YEC
Per Blomstrand
LC Uddevalla
Iduna vägen 7 B
451 53 Uddevalla
0739-34 62 98
per.blomstrand@gmail.com

Lions Quest och 
Lions kamp mot droger/CAN
vakant

Orkester Norden
Lennart Fridén
LC Nossebro
Björkhedsgatan 4 
465 31 Nossebro
0512-504 45, 0705-25 04 45     
friden.lennart@telia.com

Stadgesekreterare
Rolf Kaméus
LC Skultorp
Trumpetvägen 7 
541 57 Skövde
0500-42 31 07, 0705-82 12 62 
rolf.kameus@home.se

Lions Cancerfond Väst
Lars Ersmarker
LC Skövde
Stenbocksvägen 20 
541 48 Skövde  
0500-43 09 94, 0706-08 71 84      
lars.ersmarker@gmail.com

Distriktsvalnämndens
ordförande
Distriktsvalnämndens Ordförande
Nils-Erik Borgström
LC Munkedal
Flatön 802
474 91 Ellös
0304-554 10, 070-642 29 25
nils-erik.borgstrom@telia.com

Utveckling-Framtid
Finn Bangsgaard
LC Svansjö



Distriktets 
administration och
organisation
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Distriktets uppgift är att leda och bistå klubbarna i 
deras verksamhet samt bistå distriktsguvernören i 
dennes arbete. Dessutom skall distriktet verka för 
ett gott samarbete mellan klubbarna.
Distriktets stadgar och arbetsordning måste 
överensstämma med multipeldistriktets och Lions 
Clubs Internationals stadgar och arbetsordning 
samt internationella styrelsens policy.

Distriktsrådets (DR) sammansättning och 
arbetssätt.

Distriktsrådet består av:
 Distriktsguvernör (ordförande)         DG
 Förste vice distriktsguvernör           1:a  
      VDG
 Andra vice distriktsguvernör          2:a  
      VDG
 Närmast föregående DG           IPDG
 Distriktssekreterare            DS
 Distriktskassör            DK
 Regionordförande   RO
 Zonordförande för respektive zon        ZO
 Ungdomsutbytesordförande            YEC
           Ordf. för internationella relationer    IRC
 Ordf. Global Membership Team      GMT
 Ordf. Global Leadership Team        GLT
 Informationsordförande           INFO
 Samt ev. andra enligt distriktets
 stadgar och arbetsordning

Distriktsrådet sammanträder minst fyra (4) gånger 
per verksamhetsår, förslagsvis i augusti, november, 
februari och i samband med distrikts-mötet (DM) 
samt när behov föreligger.

Distriktsrådets arbets- eller verkställande utskott
kan mellan sammanträdena ha viss delegations-
rätt att besluta i aktuella frågor samt att i övrigt 
förbereda DR-sammanträdena.

Distriktsrådets arbete kan bedrivas i projektform. 
Projektgrupper kan tillsättas under ledning av 
projektledare som ansvarar för projektarbetet. 
Fastställd projektplan styr arbetet och 
projektledarna kan utnyttja utomstående 
expertis och skall rapportera om arbetet vid DR-
sammanträdena.

Distriktsrådet arrangerar distriktsmötet
tillsammans med den eller de klubbar som åtagit 
sig värdskapet. DR ansvarar för att DM-handlingar 
distribueras till distriktets klubbar. Handlingarna 
skall innehålla:

· Föredragningslista
· Verksamhetsberättelser

· Bokslutsrapport och revisionsberättelse.
· Budgetförslag och förslag till
    medlemsavgift för kommande
    verksamhetsår.
· Nomineringar inför val till DG samt första
    och andra VDG.
· Rapporter i sammandrag från projekt-
    grupperna.

Årliga klubbesök görs av DG, VDG eller annan DR-
funktionär som DG anmodar. DG ger
riktlinjer för den information som skall delges 
klubbarna genom månatliga nyhetsbrev.

DG:s rådgivande kommitté inom varje zon
består av zonordförande (ZO) och zonens klubbars 
presidenter, sekreterare och kassa-förvaltare.

Kommitténs uppgift är att i zonen vara DG:s 
rådgivande organ samt vara samordningsorgan för 
zonens klubbar.

Zonordförande skall 
· Arrangera minst tre (3) sammanträden 

per verksamhetsår, vanligtvis i september, 
november och mars (i vissa fall även i 
januari). Intressanta program och aktuell 
information skall ingå i sammanträdena.

· Arbeta för att klubbarna deltar i distrikts- 
och riksmöten samt internationella 
kongressen.

· Arbeta för en positiv klubb- och 
medlemsutveckling inom zonen.

· Arrangera gemensamma projekt och 
aktiviteter.

· Ansvara för val till ZO och i förekom-
mande fall till BZO.

Hedersrådet (HR)
består av tidigare distriktsguvernörer och fungerar 
som remissinstans åt DR samt kan härutöver utöva 
ett mentorskap. HR  har en stor samlad erfarenhet 
och kompetens och kan tilldelas speciella uppdrag 
av DG och/eller DR. Uppdragen kan bestå av  
utredningar och information i olika frågor.

Distriktsvalnämnd
I varje distrikt skall DG utse en valnämnd bestående 
av ordförande (VO) och högst fyra (4) ledamöter. 
Distriktsvalnämnden kan lämpligen kompletteras 
med representanter från zonerna som är behjälpliga 
med de praktiska detaljerna i samband med val.

VO skall anmoda klubbarna att nominera kandidater 
till distriktets olika befattningar som distriktsguvernör 
samt första och andra vice distriktsguvernörer. 
I förekommande fall även till befattningen som 
internationell direktor. Förslag på denna befattning 
skall vidaresändas till riksvalnämndens ordförande.                                                                                                                                      
                             
För val till zonordförande (ZO) och i förekommande 
fall till BZO fungerar sittande ZO som ansvarig.



Kvalifikationskrav:

Distriktsguvernören skall efter nominering väljas vid 
distriktsmötet. Nomineras kan den som uppfyller 
följande krav:
a) Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina  

ekonomiska skyldigheter gentemot en invigd 
klubb i god ekonomisk ställning tillhörig 
kandidatens distrikt.

b) Vara nominerad av egen klubb eller   
    flertalet av distriktets klubbar.
c) För närvarande tjänstgöra som första vice 
    distriktsguvernör i det distrikt där valet   
    sker.
d) Endast i händelse av att den sittande 
    första vice distriktsguvernören inte 
    ställer upp för val till distriktsguvernör   
    eller att befattningen som första vice   
    distriktsguvernör är vakant vid tiden  för                 
    distriktsmötet kan en lionmedlem, 

som uppfyller kvalifikationskraven för andra 
vice  distriktsguvernör i organisationens 
arbetsordning
eller stadgar och som för närvarande 
tjänstgör  eller tidigare har tjänstgjort 
tjänstgjort ett (1) år som medlem av 
distriktsrådet, uppfylla kraven i delmoment.

Första vice distriktsguvernör, 1:a VDG
Arbetsuppgifter:
Första vice distriktsguvernören står under 
distriktsguvernörens överinseende och skall fungera 
som dennas högsta administrativa assistent.
I dennas särskilda uppgift ingår att:
1)    Främja organisationens syfte och ändamål.
2)    Spela en aktiv roll i distriktets medlems- 

utveckling, till exempel bildande av nya klubbar 
och främja ledarutbildning.

3)    Bekanta sig med guvernörens arbetsuppgifter 
för att vara bättre förberedd att ta sig an 
uppgifter och ansvar i de fall vakans uppstår på 
posten som distriktsguvernör.

4)    Utföra sådana administrativa uppgifter som 
        åläggs av distriktsguvernören.
5)    Utföra sådana andra uppgifter som den
        internationella styrelsen ka
        förelägga  honom/henne 
        genom vice distrikts guvernörens
        handbok och andra direktiv.
6)    Aktivt delta i distriktsrådsmöten samt leda alla 

möten i distriktsguvernörens frånvaro.
7)    Delta i guvernörsrådets möten om 

och när detta är lämpligt.
8)    Delta i upprättandet av distriktets budget.
9)    Aktivt delta i alla ärenden som kommer att 

fortsätta nästa år.
10)  På begäran av distriktsguvernören ha 

tillsyn över distriktets kommittéer och delta i 
granskningen av styrka och svaghet i distriktet.

Kvalifikationskrav
a.  Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina 
ekonomiska skyldigheter gentemot en invigd 
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Sedan förslag till posterna som DG samt första 
och andra vice DG inkommit sammanställer 
valnämndens ordförande dessa som därefter sänds 
ut till distriktsmötets delegater tillsammans med 
övriga distriktsmötes-handlingar. Vid genomförande 
av val tjänstgör valnämndens ledamöter som 
kontrollanter.
Valnämnden uppgift är att infordra förslag 
och genomföra val – ej att föreslå någon av 
kandidaterna. 

Distriktets funktionärer

Distriktsguvernör (DG)
Arbetsuppgifter:

DG är distriktets högsta administrativa tjänsteperson 
och skall ha överinseende över distriktsrådets 
funktionärer

I uppgifterna ingår särskilt att
1.     Främja organisationens syfte och  
 ändamål.
2. Verka för och övervaka bildandet av nya 

klubbar.
3. Delta aktivt och inspirera  andra att bidra 

till och främja effektiv medlemstillväxt och 
nyklubbildning.

4. Delta aktivt och inspirera andra att bidra till 
och främja ledarutveckling på både klubb- 
och distriktsnivå.

5. Stödja och främja Lions Clubs International 
Foundation.

6. Vara ordförande vid distriktsmöten, 
distriktsrådsmöten och andra möten i 
distriktet.

7. Utföra sådana andra uppgifter som 
den internationella organisationen kan 
förelägga.

    



klubb i god ekonomisk ställning tillhörig 
kandidatens distrikt.
b) Vara nominerad av egen klubb eller 
flertalet av distriktets klubbar.
c) För närvarande tjänstgöra som andra vice 
distriktsguvernör i det distrikt där valet sker.
d) Endast i händelse av att den sittande 
andra vice distriktsguvernören inte ställer 
upp för val till första vice distriktsguvernör 
eller att befattningen som andra vice 
distriktsguvernör är vakant vid tiden  för 
distriktsmötet kan en lionmedlem, som 
uppfyller kvalifikationskraven för andra 
vice distriktsguvernör i organisationens 
arbetsordning eller stadgar och som för 
närvarande tjänstgör  eller tidigare har 
tjänstgjort ett år som medlem av distrikts-
rådet, uppfylla kraven i delmoment c.

Andra vice Distriktsguvernör, 2:a VDG
Arbetsuppgifter:
Andra vice distriktsguvernören står under 
distriktsguvernörens överinseende och vägledning.  
I dennas särskilda uppgifter ingår att:
 1)  Främja organisationens syften och ändamål.
 2)   Aktivt delta och inspirera andra distrikts- 

tjänstemän att leda och främja effektiv 
medlemstillväxt och nyklubbildning.

 3)   Utföra andra uppgifter på uppdrag av
distriktsguvernören, till exempel att
hjälpa distriktets medlemsordförande.

 4)   Utföra andra funktioner och agera i enlighet 
med organisationens policy.

 5)   Aktivt delta i alla distriktsrådsmöten och leda 
alla möten i den händelse distrikts-guvernören 
och den första vice distriktsguvernören inte är 
närvarande.

 6)   Delta i upprättandet av distriktets budget.
 7)   Aktivt delta i alla ärenden som kommer

att fortsätta under nästa år.
 8)   På begäran av distriktsguvernören ha 

tillsyn över distriktets kommittéer och delta i 
granskningen av styrka och svaghet i distriktet.

Kvalifikationskrav
a)Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina 

ekonomiska skyldigheter gentemot en 
invigd klubb i god ekonomisk ställning 
tillhörig kandidatens distrikt.

b)Vara nominerad av egen klubb eller 
flertalet av distriktets klubbar.

c) Ha tjänstgjort, eller vid tidpunkt då 
posten som andra vice distrikts-guvernör 
tillträds, ha tjänstgjort

       Som president i en lionklubb under full 
mandattid, eller större delen därav, och 
dessutom som medlem i klubbstyrelsen under 
minst två år och

 som zonordförande, regionordförande, distrikts- 
sekreterare och/eller distriktskassör under full 
mandatperiod eller större delen där av.

 Ingen av ovanstående befattningar får innehas 
samtidigt.

Närmast föregående DG (IPDG)
Arbetsuppgifter: 
Vara DG:s rådgivare och utföra uppdrag som DG 
önskar.
Samarbeta med övriga DR-funktionärer.
Ansvara för LCIF-arbetet
Främja Lions syften.
Kvalifikationskrav: 
Ha fullgjort uppdraget som DG.

Regionordförande (RO)
Posten som RO är inte tvingande utan kan beslutas 
av respektive DG.
Arbetsuppgifter: 
Under DG:s överinseende vara regionens högsta 
administrativa tjänsteman.
Främja Lions syfte och ändamål.
Aktivt delta i nyklubbildning och stärka svaga klub-
bar. Utföra uppgifter som DG förelägger och önskar.
Samordna projekt och aktiviteter inom regionen 
samt i samråd med zonordföranden göra klubbesök.
Vara koordinator mellan regionens  zoner.
Kvalifikationskrav:
Motsvarande kvalifikationer som zonordförande. 

Zonordförande (ZO)
Arbetsuppgifter: 
Under DG:s och/eller RO:s överinseende vara  
zonens högsta administrativa tjänsteman.
- Främja Lions syfte och ändamål.
- Vara ordförande  i DG:s rådgivande kom-
mitté (zonmötet) och kalla till stadgeenliga sam-
manträden.
-  Aktivt deltaga i arbetet för nya klubbar och  
samordna klubbarnas projekt och aktiviteter.
- Utföra uppgifter som internationella styrelsen 
förelägger och önskar.
Besöka samtliga klubbar, arrangera och leda 
förhandlingarna vid tre (3) zonmöten. 
Zonordförande väljs vid verksamhetsårets tredje 
zonmöte - vanligen i mars - efter förslag från klub-
barna av den rådgivande kommittén, som består 
av  sittande zonordförande, klubbarnas presidenter, 
sekreterare och kassör. Varje klubb har således tre 
röstberättigade ledamöter i den rådgivande kommit-
tén.
Kvalifikationskrav:
För att väljas till zonordförande krävs att kandidaten 
vid tillträdet som zonordförande är aktiv medlem 
och har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gen-
temot klubben och distriktet samt varit president i en 
lionklubb under full manadat-period samt dessutom 
tjänstgjort ytterligare två år i klubbstyrelse.

Distriktssekreterare (DS)
Distriktskassör (DK)
Arbetsuppgifter: Under DG:s överinseende utföra 
uppdrag i enlighet med stadgar, arbetsordning och 
DR:s beslut.
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Distriktets kommittéer 
Distriktets kommittéer  tillsättes av DG och arbetar 
under DG:s överinseende. 
Projektgrupper tillsätts när behov föreligger. Distrik-
tets funktionärer måste vara aktiva medlemmar.
I distriktet bör följande kommittéer finnas:

Kommittén för framtid, utveckling och 
utbildning 
Exempel på arbetsområden: 
Medlemsutveckling 
Utbildning/utveckling inom ramen för 
utbildningspaketet “Stegen”. 

Kommittén för hjälpverksamhet 
Exempel på arbetsområden: 
Nationella och internationella hjälpprojekt samt 
eventuellt egna klubbprojekt. 
Handikapp 
Diabetes 
Forskningsfonder 
LCIF och katastrofberedskapen

Kommittén för ungdomsverksamhet
Exempel på arbetsområden:
Ungdomsutbyte 
Lägerverksamhet 
Lions Quest 
LEO 
Orkester Norden

Stadgar och arbetsordning
Stadgar
Skall stämma överens med lionorganisationens 
och den internationella styrelsens policy, inbegripet 
ändringar. Tolkas i överensstämmelse med lagar där 
Lions Clubs International är inregistrerad.

Arbetsordning
Skall stämma överens med lionorganisationens och 
den internationella styrelsens policy. 
En arbetsordning för ett distrikt kan 
innehållande följande:
1. Beskrivning av geografisk omfattning.
Distriktets ledning - DR - leds av DG som är 
högste verkställande funktionär.
2. DR:s sammansättning beskrivs. Rösträtt i DR 
Förslags- och yttranderätt i DR.
3. Beskriva DR:s uppgifter, sammanträda minst
fyra gånger om året samt efter behov handlägga 
frågor som är gemensamma för distriktet och vara 
en rådgivande instans. Ansvara för distriktets 
ekonomi.

För beslut fordras enkel majoritet.

Främja Lions syfte och ändamål.
Utföra uppgifter som internationella styrelsen och 
MD förelägger och anger i sina respektive instruk-
tioner och policy.
Bla ansvara för distriktets ekonomihantering (DK) 
och ansvara för DR:s protokoll och administration 
(DS).

Projektledare/
Kommittéordförande
IRC, YEC, PRC, LDC, EO/MO m fl
Arbetsuppgifter: Under DG:s överinseende utföra 
uppdrag i enlighet med stadgar, arbetsordning och 
DR:s beslut.
Främja Lions syften och ändamål.
Utföra uppdrag som internationella styrelsen och 
MD förelägger och önskar i sina instruktioner och 
policy.
Arbeta för en positiv medlemsutveckling.

För samtliga befattningar inom distriktet krävs 
aktivt medlemskap.

Distriktsvalnämnder
I varje distrikt skall finnas en valnämnd. Distrikts-
guvernören utser en distriktsvalnämnd bestående 
av ordförande och högst fyra ledamöter. Distrikts-
valnämnden mottar förslag till kandidater till posten 
som distriktsguvernör samt första och andra vice 
distriktsguvernör samt i förekommande fall inter-
nationell direktor. Förslag på sistnämnda posten 
vidarebefodras till riksvalnämndens ordförande. 
Sedan förslag till posten som DG samt första och 
andra VDG inkommit sammanställer valnämndens 
ordförande dessa som därefter sänds ut till distrik-
tsmötets delegater tillsammans med övriga distrik-
tsmöteshandlingar. Vid omröstning på  
distriktsmötet tjänstgör valnämndens ledamöter som 
kontrollanter. Valnämndens uppgift är att infordra 
förslag och genomföra val - ej att föreslå någon av 
kandidaterna.
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4. Beskriva DR-funktionärernas huvudsakliga 
arbetsuppgifter.
DG-ordförande och distriktets ledare och 
verkställande.
VDG - DG:s ersättare och assistent i distriktet.
IPDG - DG:s rådgivare
DS - ansvarar för protokoll och administration 
DK - ansvarar för praktisk ekonomi, medlems-
avgifter och rapporter.
RO - DG:s assistent i regionen. Handhar 
bland annat medlemsstatistik. (Ej obligatorisk  
befattning)
ZO - DG:s assistent i zonen. Ordförande i 
DG:s rådgivande kommitté.
MO/EO, PRC, LDC, IRC, YEC, PLU, 
LEO-ordförande  ansvarar som projektledare 
för projektgrupper.
Valnämndens ordförande utses av DG att ansvara 
för de val som förekommer på DM. Valnämndens 
ordförande ingår ej i DR.
5. Beskrivning av andra funktioner som  valnämnd 
och dess arbetssätt samt förfarande vid utseende av 
ledamöter utöver ordföranden. Hedersrådet består 
av samtliga PDG i distriktet. 
                      
Arbetsordningen kan utformas så att den på bästa 
sätt betjänar verksamheten i distriktet, men den kan 
inte i några stycken undanröja lionorganisa-tionens 
arbetsordning och policy.
Arbetsordningen är rättesnöre för DG och DR och 
den skall göras känd för distriktets klubbar.

Föredragningslista
Nedanstående är förslag till en föredragningslista vid 
distriktsrådssammanträde.
1. Sammanträdets öppnande med formalia
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Protokoll från föregående sammanträde
6. Information - generell information från DG,  
VDG, IPDG, DS, DK med flera
7. Rapport från RO, ZO, IRC, YEC, PRC, EO,     
MO, PLU och projektledarna (PL) 
(Rapporterna skall vara inlämnade skriftligt och 
distribuerade med kallelsen, varför endast kortare 
kompletteringar behöver förekomma).  
8. Ajournering och arbete i resp projektgrupper  
under ledning av PL
9. Redovisning av projektgruppernas arbete samt
förslag till beslut
10.Beslut
- dragning av förslag
- beslut tas och arbetsuppgifterna fördelas.
Projektplanerna upprättas och tidplaner 
fastställs.
11. Eventuellt föredrag eller utomstående 
information.

12. Kommande sammanträden i distrikt och
multipeldistrikt. Årskalendern fylls i,  
kompletteras eller justeras av DR:s samtliga  
medlemmar.          
Plats för distriktets sammanträden fastställs            
och justeras vid behov.
13. Sammanträdet avslutas med eventuella 
formalia.

Distriktets budget
Här redovisas  några av de kostnads- och in-
täktsslag som bör beaktas vid upprättandet av 
distriktets budget. Eftersom distrikten arbetar under 
skilda förutsättningar finns ingen möjlighet att här 
göra ingående specificeringar.

Intäkter:
Antalet medlemmar i distriktet x av distriktsmötet 
fastställd årsavgift.
Ränteintäkter.

Kostnader:
Resor och traktamenten för distriktsrådets ledamöter 
och andra enligt fastställd organisationsplan.
Utbildningskostnader i distriktet.
Utbildningskostnader, central utbildning.
Distriktsmötet, fasta kostnader till arrangör.
Distriktskonferensen.
Kontorsadministrativa kostnader.
Oförutsedda kostnader.

Distriktets ekonomi
Medlemsavgifter:
Internationell - US dollar
Debiteras direkt av LCI i Oak Brook och betalas av 
klubbkassören direkt till LCI.
DG och DK bevakar månatliga kontoutdrag från LCI 
och påminner de klubbar som släpar efter.

Nationella avgiften - SEK
Infordras av DK  från  klubbarna.  Avgiften   betalas 
med 1/2 under hösten och 1/2 under våren.

Distriktsavgiften - SEK
Uppdelning av avgiften på termin sker enligt 
beslut.

Nya medlemmar - nationella avgiften
Räkning på nationella avgiften och distriktsavgiften 
utfärdas av DK och sänds till klubbkassören, gärna 
med förtryckta inbetalningskort. Klubbkassören 
betalar till distriktskassan.
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Debitering av nationell avgift för del av termin 
för ny medlem
Inträdesmånad - 
Juli 100 % av höstterminsavgiften
Augusti 100 % av  ”         
September 75 % av  ”
Oktober 50 % av höstterminsavgiften 
November 40 % av ”
December 20 % av ”
Januari 100 % av vårterminsavgiften
Februari 100 % av ”
Mars 75 % av   ”
April 50 % av  ”
Maj 40 % av   ”
Juni 0 % av  ”
DK debiterar klubbarna avgiften för medlem som 
intages under hösten på räkningen för vårterminen 
och för medlem som intages under våren på särskild 
räkning som sänds ut i början på juni.
DK redovisar nationella avgiften vidare till MD-kon-
toret enligt följande: 1/2 senast den 31 oktober och 
1/2 senast den 28 februari.
Viktigt! Vid försenad betalning debiteras 
dröjsmålsränta av MD.

Distriktet och internationell 
kongress 
Det ankommer på respektive distrikt att besluta om 
hur delegater till convention, den internationella 
kongressen, ska utses. Information om kongressen 
och villkor för deltagande meddelas av Lions Clubs 
Internationals kontor. För adress och telefon se sid 
1 i denna handbok.  

Aktivitetsmedel
DK är ansvarig för vidareredovisningen av aktivitets-
medel som klubbarna betalat in till distriktskassan.
Riksaktiviteter redovisas till MD senast den 10:e  
påföljande månad.
För verksamhetsåret 2012-2013  gäller att följande 
aktivitetsmedel skall redovisas till MD via distrikten:
 - Katastrofberedskapen
 - NSR-projekt
 - Handikappverksamheten
 - Orkester Norden

Redovisning av andra 
aktivitetsmedel
Aktivitetsmedel som avser olika projekt inom LCIF 
redovisas enligt särskilda anvisningar. 
Övriga aktiviteter och tillfälliga projekt redovisas 
efter anvisningar av DG eller projektansvariga. 
Observera att redovisningen endast gäller MD- 
aktiviteter (riksaktiviteter).

Viktigt!
Sänd  inga pengar vidare till MD om det inte går att 
identifiera dem som MD-projekt. 
Vid tveksamhet tala först med DG.
Aktivitetsmedel redovisas fortlöpande enligt följande:
Inkomna bidrag under månaderna:
Juli - september redovisas 10 oktober
Oktober  redovisas 10 november
November redovisas 10 december
osv.

Betala vid varje tillfälle i klump till MD,
Bg 785-7899 
och sänd redovisningsblankett.



NORMALSTADGAR  
för Lions Club i MD 101
Dessa  normalstadgar  har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från och 
med 1 juli 1995 och har ändrats av Riksmötet i Borås 1997, Halmstad 2005, Åre 2013 
och Linköping 2014. 

Namn och verksamhet

§1 Klubbens namn är Lions Club 
..............................................
 
Klubben är ansluten till Lions Clubs International 
och är en ideell sammanslutning av kvinnor och 
män, som gemensamt vill arbeta enligt Lions Clubs 
International’s syften och etik. 
Klubbens verksamhetsområde är normalt 

.............................................

Ändamål
§ 2 Klubbens ändamål är att främja och aktivt delta-
ga i samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social 
och kulturell art samt att skapa och upprätthålla en 
anda av samförstånd mellan jordens folk.
Klubben får inte sätta som mål att den skall främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen.

Medlemskap
§ 3 Varje välrenommerad myndig person som 
förklarat  sig villig att följa Lions Clubs Inter- 
nationals syften och etik kan bli medlem. Klubben 
bör inte aktivt rekrytera medlemmar utanför sitt 
verksamhetsområde.

§ 4  En medlem kan i klubben vara aktiv medlem, 
allmän medlem, hedersmedlem, privilegierad 
medlem, ständig medlem, associerad medlem eller 
ansluten medlem. 

Aktiv medlem 
En medlem som har alla rättigheter och skyldigheter 
som ett medlemskap i Lions innebär.

Allmän medlem 
En medlem som har flyttat från orten eller som av 
hälsoskäl eller annan giltig orsak inte regelbundet 
kan deltaga i klubbens sammanträden och som 
genom beslut av styrelsen har överförts till allmän 
medlem. Styrelsen skall ompröva sitt beslut var 
sjätte månad.
En allmän medlem saknar rösträtt vid distrik-
tsmöten, riksmöten och internationella kongresser 
och får inte inneha någon befattning inom Lions 
Clubs International.
En allmän medlem skall, utöver de internationella 

och nationella avgifterna, betala den avgift som 
klubben fastställer.

Hedersmedlem
En person, som inte innehar annat medlemskap 
i klubben, men som gjort samhället eller klubben 
betydande tjänster och som klubben beslutat att 
visa särskild heder.
En hedersmedlem får deltaga i klubbens sam-
manträden men har inte rösträtt eller rätt att inneha 
någon befattning inom klubben.
Samtliga avgifter för  en hedersmedlem skall beta-
las av klubben.

Privilegierad medlem
En medlem som varit medlem i organisationen 
under minst 15 år och som på grund av sjukdom, 
hög ålder eller annan orsak är nödgad att lämna sin 
ställning som aktiv medlem och som genom beslut 
av styrelsen har överförts till privilegierad medlem.
En privilegierad medlem behåller alla sina medlems-
förmåner utom rätten att inneha någon befattning 
inom klubb, distrikt eller Lions Clubs International.
En privilegierad medlem skall, utöver de interna-
tionella och nationella avgifterna, betala den avgift 
som klubben fastställer.

Ständig medlem
En medlem som antingen varit aktiv medlem under 
minst 20 år och som gjort betydande insatser för 
klubben, orten eller Lions Clubs International eller 
som varit aktiv medlem i minst 15 år och som har 
fyllt 70 år eller som är allvarligt sjuk och som genom 
beslut av Lions Clubs Internationals styrelse bevil-
jats ständigt medlemskap. 
En ständig medlem har samma rättigheter som en 
aktiv medlem så länge medlemmen fullgör de  
skyldigheter som en aktiv medlem skall fullgöra.
En ständig medlem skall, i stället för framtida inter-
nationella avgifter, betala det belopp som vid varje 
tillfälle gäller enligt beslut av Lions Clubs Interna-
tional. Ständig medlem skall därutöver till klubben 
betala den skäliga avgift, inklusive den nationella 
avgiften, som fastställts av klubben.

Associerad medlem
Medlem  som innehar  aktivt medlemsskap i en  
Lions Club, men som är bosatt eller arbetar på 
annan ort som har en Lions Club, kan erbjudas as-
socierat medlemskap av styrelsen i den sistnämnda 
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klubben. Denna ställning skall granskas av klubb-
styrelsen varje år. Associerad medlem skall inte 
inrapporteras på sistnämnda klubbs medlems- och 
aktivitetsrapport.
Associerad medlem har rösträtt vid de klubbmöten 
i den nya klubben där hon eller han är närvarande, 
men kan inte representera klubben som delegat vid 
distriktsmöte, riksmöte  eller internationell kongress. 
Hon eller han kan inte inneha uppdrag i klubbens 
namn på distrikts- eller mutipeldistriktsnivå  eller på 
internationell nivå.  Associerad medlem skall inte 
betala internationell avgift eller avgift till multipel- el-
ler deldistrikt i den nya klubben, utan skall betala 
dessa avgifter i den klubb där hon eller han innehar 
det aktiva medlemsskapet. En associerad medlem  
skall dock betala sådana medlemsavgifter som den 
nya klubben får fastställa. 

Ansluten medlem
Kvalificerad person som för närvarande inte har 
möjlighet att delta som aktiv medlem i klubben, 
men som vill stödja denna och dess servicein-
satser och som vill vara ansluten till densamma. 
Anslutet medlemskap kan tilldelas på inbjudan av 
klubbstyrelsen. Ansluten medlem har rösträtt vid de 
klubbmöten han/hon är närvarande, men kan inte 
representera klubben som delegat vid distriktsmöte, 
riksmöte eller internationell kongress.
Ansluten medlem kan inte inneha klubb-, distrikts- 
eller internationella befattningar eller kommittéupp-
drag i klubbens namn på distrikts-, multipeldistrikts- 
eller internationell nivå.
Ansluten medlem skall betala internationell avgift 
och multipel- och distriktsavgifter samt andra 
avgifter som klubben fastställer.

§ 5 Hedersmedlem och associerad  medlem får 
samtidigt vara medlem i mer än en Lions Club. 

§ 6 En medlem kan beviljas  utträde  ur  
klubben av styrelsen under förutsättning att alla 
avgifter, som har förfallit på utträdesdagen, är 
betalda.

§ 7 En medlem som trots krav inte har betalt de 
avgifter som har förfallit eller som, om det är fråga 
om en aktiv medlem, har varit frånvarande vid fyra 
på varandra följande klubbsammanträden eller som 
visat sig ovärdig att vara medlem i en Lions Club får 
uteslutas genom beslut på ett klubbsammanträde.
Innan en fråga om uteslutning behandlas vid ett 
klubbsammanträde, skall styrelsen i god tid under-
rätta medlemmen om uteslutningsrisken.
En fråga om uteslutning måste delges samtliga 
medlemmar genom en skriftlig kallelse.
Minst 75 procent av de närvarande röstberättigade 
medlemmarna måste rösta för uteslutning för att 
beslutet skall bli giltigt.
Den medlem som berörs av beslutet får inte vara 
närvarande när frågan behandlas.
§ 8 En medlem som har ansökt om överflyttning 
(transfer) av sitt medlemskap från en annan Lions 

Club skall styrka att han eller hon fullgjort sina skyl-
digheter mot den klubben.
Styrelsen får bevilja en ansökan om medlemskap 
genom transfer efter att ha hört medlemskommittén.

Avgifter
§ 9 Årsavgiften för kommande verksamhetsår 
skall fastställas av ett klubbsammanträde före juni 
månads utgång.
Årsavgiften skall innefatta kostnaderna för klubbens 
administrativa verksamhet och avgift för LEO-klubb 
som klubben är fadder för, samt avgifterna till Lions 
Clubs International, multipeldistriktet och det egna 
deldistriktet.

§ 10 Klubben får besluta att en ny medlem, en 
transfermedlem eller en återintagen medlem skall 
betala en inträdesavgift. Avgiften skall fastställas vid 
ett klubbsammanträde och bör inte vara högre än 
den inträdesavgift som klubben skall betala till Lions 
Clubs International. En återintagen medlem, som 
ansökt om återinträde senast tolv månader efter 
utträdet, skall betala högst halva inträdesavgiften. 
Medlemsavgift för familjer erläggs med hel avgift för 
den första familjemedlemmen och med halv avgift 
för de följande fyra. Även medlemmar under 30 år 
och studenter erlägger halva medlemsavgiften. 

Styrelsen
§ 11 Styrelsen är klubbens verkställande organ.
Styrelsen är ansvarig för att arbetet inom klubben 
bedrivs i enlighet med multipeldistriktets stadgar och 
arbetsordning. Styrelsen skall före beslut bevaka att 
klubben inte sätts i skuld över sina tillgångar och att 
beslut inte tas om utgifter för ändamål som är främ-
mande för Lions Clubs Internationals och klubbens 
syften.

Styrelsen skall bereda och yttra sig över de ärenden 
där beslut skall fattas av ett klubbsammanträde, om 
inte ärendet skall handläggas av en särskild kom-
mitté.

Styrelsen får besluta om klubbens utgifter inom de 
budgetramar och övriga villkor som fastställts av ett 
klubbsammanträde och i övrigt inom de ramar som 
framgår av Lions Clubs Internationals stadgar och 
arbetsordning.

§ 12 Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter. 
Antalet ledamöter utöver detta skall bestämmas av 
klubbsammanträdet senast i februari månad. 
I styrelsen skall alltid ingå president, omdelbart 
föregående president, vice president,sekreterare, 
kassaförvaltare och ordförande i medlemskommit-
tén. Därutöver kan klubbmästare, tail twister och 
och valda direktorer ingå i styrelsen om klubbsam-
manträdet så beslutar. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelse-
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal skall 
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den mening gälla vilken ordförande biträder. 

Kommittéer mm
§ 13 Varje klubb skall utse en nomineringskommitté 
och en medlemskommitté.
Presidenten får utse de övriga kommittéer som 
behövs för att klubben skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. Presidenten bör, när han eller hon utser 
kommittéerna ta hänsyn till multipeldistriktets kom-
mittéer och projektgrupper som utsetts av Riksmötet 
eller guvernörsrådet.

§ 14 Nomineringskommittén skall bestå av minst 
tre ledamöter. I kommittén skall ingå minst en vice 
president och två ledamöter som inte ingår i sty-
relsen.

§ 15 Medlemskommittén skall bestå av tre 
ledamöter. Mandattiden skall vara tre år med val 
av en ledamot varje år. Omedelbart omval bör inte 
göras.
Den medlem som fullgör sitt tredje år i kommittén 
skall vara dess ordförande och skall ingå i klubbens 
styrelse.

Val
§ 16 Styrelsen skall väljas på ett klubbsammanträde 
senast i mars månad (valsammanträdet).
Mandattiden för en styrelseledamot är ett år med 
tillträde den 1 juli. För sekreteraren och kassaförval-
taren får klubben dock besluta att mandattiden skall 
vara två år. 
Omedelbart omval bör inte göras.
Om vakans  upptår på en post i styrelsen, skall 
fyllnadsval ske på ett klubbsammanträde snarast 
möjligt.

§ 17 Valet av styrelsen skall alltid förberedas av 
nomineringskommittén. Kommittén skall utses på ett 
klubbsammanträde senast i september månad.
Nomineringskommittén skall lägga fram sitt förslag 
till ny styrelse på ett klubbsammanträde senast i 
februari månad (nomineringssammanträdet).

§ 18 Medlemmarna har rätt att lägga fram förslag på 
kandidater till styrelsen.
Nominering får ske fram tills valet skall ske.

§ 19 Medlemmarna skall kallas skriftligen minst en 
vecka före såväl nomineringssammanträdet som 
valsammanträdet. Nomineringskommitténs förslag 
skall bifogas kallelsen.

Klubbsammanträde
(allmänt sammanträde)
§ 20  Klubbsammanträdet är klubbens högsta  
beslutande organ.
Ett klubbsammanträde får besluta i alla typer av 
ärenden om inte annat framgår av stadgar eller 
arbetsordning.

Klubbsammanträdet är beslutsmässigt när minst  en 
tredjedel av klubbens aktiva medlemmar är när-
varande om inte något annat är särskilt föreskrivet.

§ 21 Klubben skall hålla klubbsammanträden 
regelbundet minst en gång i månaden på den dag 
i månaden som har rapporterats till Lions Clubs 
International.
Styrelsen får besluta att klubben inte skall hålla 
några sammanträden under två månader per 
verksamhetsår eller att, om särskilda skäl föreligger, 
tillfälligt ändra sammanträdesdag.
En tillfällig ändring av sammanträdesdag skall 
delges samtliga medlemmar skriftligen.

§ 22 Klubbsammanträdet får besluta att delegera 
beslutanderätten i vissa ärenden till styrelsen eller 
till en kommitté eller klubbmedlem.

Firma
§ 23 Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, 
av presidenten tillsammans med en eller två andra 
styrelseledamöter enligt styrelsens beslut.

Ekonomi och revision
§ 24 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 
och med 30 juni.

§ 25 Klubbens aktivitetsmedel och avkastningen av 
dessa medel får inte användas för att betala klub-
bens administrativa kostnader.
Aktivitetsmedel skall hållas skilda från klubbens 
administrativa medel och skall sättas in på ett eller 
flera särskilda konton.
Om aktivitetsmedel och administrativa medel särre-
dovisas i bokföring och bokslut får  medlen sättas in 
på ett gemensamt bank- eller postgirokonto. Räntan 
på ett gemensamt konto skall fördelas proportionellt. 

§ 26 Klubben skall välja minst två revisorer och två 
ersättare. En av revisorerna och en av ersättarna 
kan vara fristående i förhållande till Lions Clubs 
International (externa).
Revisorer och ersättare skall väljas på valsam-
manträdet efter förslag från nomineringskommittén.

§ 27 Vid klubbsammanträdet i september månad 
skall den senast avgångna styrelsen presentera sin 
verksamhetsberättelse.
Vid samma sammanträde skall revisorerna pre-
sentera sin revisionsberättelse med förslag i fråga 
om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
varefter klubben skall besluta om ansvarsfrihet för 
den senast avgångna styrelsen.

Aktiviteter
§ 28 Paragrafen flyttad till Stadgar för multipel-
distrikt 101, Sverige § 34a.
Delegater
§ 29 Klubben bör sända delegater till Riksmötet och 
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Distriktsmötet enligt stadgarna för MD 101 Sverige 
och till Lions Clubs Internationals kongress enligt de 
internationella stadgarna.

Emblem och färger
§ 30 Klubben skall använda samma emblem och 
färger som Lions Clubs International. 

Till Lions logotyper används fäger:
Lions officiella logotyp - enfärgs:
PMS 287

Lions officiella logotyp - tvåfärgs:
PMS 287 och PMS 7406

Ändring av klubbstadgarna mm
§ 31 Klubben har rätt att anta klubbstadgar som 
avviker från normalstadgarna. Beslut att anta eller 
ändra klubbstadgar skall fattas av ett klubbsam-
manträde. Ett förslag till ändring av klubbstadgar 
skall delges medlemmarna skriftligt tillsammans 
med kallelse till det sammanträde då förslaget skall 
behandlas.
Om ett förslag till nya stadgar för en klubb avviker 
från det av Riksmötet antagna normalförslaget skall 
guvernörsrådet beredas tillfälle att yttra sig före 
antagandet. En klubb får inte anta sådana delar av 
ett förslag till nya stadgar som avstyrkts av gu-
vernörsrådet.
Om en klubb inte antagit stadgar eller klubbarbet-
sordning enligt  andra stycket i denna paragraf se-
nast den 30 juni 1997 skall klubben därefter anses 
ha antagit av Riksmötet 1995 antagna förslag, med 
de ändringar som efterföljande Riksmöten beslutat, 
till normalstadga och normalarbetsordning för Lions 
Club i multipeldistrikt 101 Sverige. 
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NORMALARBETSORDNING 
för Lions Club i MD 101
Denna normalarbetsordning har antagits av  Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från 
och med 1 juli 1995 och har ändrats av Riksmötet i Borås 1997, Halmstad 2005 och 
Åre 2013. 

§ 1 Styrelseledamöternas arbetsuppgifter
Presidenten
 Presidenten skall 
- leda klubbens verksamhet;
- leda förhandlingarna vid klubbens och  
styrelsens sammanträden;
- efter att ha hört den pågående styrelsen,  
tillsätta ständiga och särskilda kommittéer med un-
dantag av nomineringskommittén och medlemskom-
mittén;
- ansvara för att ordförandena får sina  
arbetsuppgifter klarlagda;                                                                 
- ansvara för att aktivitetsmedel och   
avkastningen av dem inte används för att täcka 
klubbens administrativa kostnader;
- delta i zon- och regionmöten inom zonen  
respektive regionen;
- representera klubben om inte klubben har  
utsett någon annan.

Presidenten har rätt att vara närvarande vid samtliga 
kommittésammanträden.

Sekreteraren
 Sekreteraren skall
- utfärda kallelser till styrelse- och   
klubbsammanträden samt upprätta förslag till 
föredragningslista, om det inte uppdragits åt någon 
annan;
- föra protokoll över sammanträden och  
anteckna närvaron;
- föra register över klubbens medlemmar;
- ansvara för klubbens korrespondens;
- delta i zonmöten inom zonen;
- till Lions Clubs International sända in
a) förteckning över nyvalda styrelse- och   
kommittéledamöter på fastställda formulär,
b) månadsrapporter 
c) övriga uppgifter som begärs;

Kassaförvaltaren
 Kassaförvaltaren skall
- ansvara för klubbens räkenskaper;
- lämna en kassarapport vid varje   
klubbsammanträde;
- ansvara för att aktivitetsmedel och   
avkastningen av dem hålls åtskilda från administra-
tiva medel;

- till Lions Clubs International lämna en  
kassarapport varje halvår;
- delta i zonmöten inom zonen.

Vice presidenten/presidenterna
- Vice presidenten/presidenterna skall, i den  
ordning de är valda, ersätta presidenten vid förfall 
samt i övrigt utföra de uppgifter som klubbmötet el-
ler presidenten ålägger dem.

Directorn/directorerna
   Directorn/directorerna skall
- ersätta sekreteraren samt, presidenten 
och vice presidenterna om samtliga är   
frånvarande.
-  i övrigt vara en allmän resurs i styrelsens  
arbete.

Klubbmästaren
- Klubbmästaren skall ordna klubbaftnar och  
fester samt vara klubbens materialförvaltare.

Tail Twistern
- Tail Twistern skall verka för trivseln på  
sammanträdena. Tail Twistern har rätt att utan 
omröstning besluta om ”böter” för en medlem om 
inte klubbmötet har beslutat annat. Denna rätt skall 
användas på ett smidigt och humoristiskt sätt.

§ 2 Fadderns uppgifter
- En fadder bör utses för såväl nya medlem-
mar som chartermedlemmar och är i första hand 
ansvarig för att en person som skall väljas in i 
klubben är lämplig som medlem. En fadder skall 
presentera den nye medlemmen på ett klubbsam-
manträde och har ansvaret för att medlemmen får  
information om Lions Clubs International, distriktet 
och klubben såväl före inträdet som därefter i den 
omfattning det är skäligt. Om anmärkning i något 
avseende riktas mot en medlem bör rättelse i första 
hand sökas genom fadderns medverkan.

§ 3 Kommittéer
-  Utöver vad som framgår av stadgarna bör  
presidenten, allt efter klubbens behov, tillsätta lämp-
liga kommittéer. Följande ständiga kommittéer bör 
dock tillsättas: 

 - Aktivitetskommitté
 - Finanskommitté
 - Informationskommitté
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 - Internationell hjälpkommitté
 - Programkommitté
 - Närvaro- och kongresskommitté

Kommittéernas uppgifter
Aktivitetskommittén
- Aktivitetskommittén skall ta initiativ till  
lämpliga aktiviteter och ansvara för aktiviteternas 
genomförande.

Finanskommittén
- Finanskommittén skall tillsammans med  
kassaförvaltaren upprätta budgetförslag och biträda 
övriga kommittéer i deras     
ekonomiska planering.

Informationskommittén
- Informationskommittén skall svara för  
information om Lions och den egna klubbens verk-
samhet. Kommittén skall i sitt arbete rikta sig mot 
såväl medlemmarna med särskild tonvikt på nya 
medlemmar som mot allmänheten.

Internationella hjälpkommittén
- Internationella hjälpkommittén skall verka 
för att klubben aktivt arbetar med egna och   
Lions olika internationella aktiviteter och projekt som 
syftar till att lämna bistånd till hjälpbehövande.

Programkommittén
- Programkommittén skall arrangera under-
hållande och givande program för klubbens sam-
manträden och i övrig biträda klubbmästaren.

Närvaro- och kongresskommittén
- Närvaro- och kongresskommittén skall ver-
ka för att medlemmarna besöker den egna   
klubbens och andra klubbars sammanträden  
samt zon-, regions- distrikts- och riksmöten.

Ungdomskommittén
- Ungdomskommittén skall verka för att  
klubben aktivt arbetar med Lions olika ungdoms-
frågor som t ex Lions ungdomsläger och ung- 
domsutbyte, Lions Quest, Lions kamp mot narkotika 
och Leo.

Medlemskommittén
- Medlemskommittén skall förbereda 
ärenden  som rör intagning av nya medlemmar samt  
verka för att faddrarna fullgör sina åligganden.

Nomineringskommittén
- Nomineringskommittén skall förbereda val  
inom klubben och kan förbereda val till poster inom 
deldistrikt och multipeldistrikt.

§ 4 Ändring av arbetsordningen
- Klubben har rätt att anta en arbetsordning  
som avviker från normalarbetsordningen.
 
- Beslut att anta eller att ändra en arbetsord-
ning beslutas av ett klubbsammanträde. Ett förslag 
till ändring av klubbens arbetsordning skall delges  
medlemmarna skriftligt tillsammans med kallelse till 
det sammanträde då förslaget skall behandlas.
 
- Om ett förslag till ny arbetsordning för en  
klubb avviker från det av Riksmötet antagna   
normalförslaget skall guvernörsrådet beredas tillfälle 
att yttra sig före antagandet. En klubb får inte anta 
sådana delar av ett förslag till ny arbetsordning som 
avstyrkts av guvernörsrådet.
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Inom ramarna för Lions Clubs Internationals stadgar gäller följande

STADGAR
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE
Antagna av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från 
och med den 1 juli 1995 och ändrade av Riksmöte-
na i Sundsvall 1996, Borås 1997, Stockholm 1998, 
Falkenberg 1999, Borlänge 2000,  Malmö 2001, 
Örebro 2002, Piteå 2003, Halmstad 2005, Trollhät-
tan 2006 ,Jönköping 2007, Uppsala 2008, Umeå 
2009, Visby 2010, Kalmar 2011 och Linköping 2014.

Multipeldistriktets programförklaring 
och motto
§ 1 Multipeldistrikt 101 Sverige är en del av Lions 
Clubs International som är en internationell sam-
manslutning av klubbar vilka genom vänskap och 
aktiva insatser hjälper människor i nöd eller som 
av annan orsak behöver vår hjälp och främjar fred 
i världen. Genom Lions Clubs International är lion-
rörelsen i Sverige ansluten till FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna och fördömer därmed 
bla våld och förtryck i alla former. Lions är en politisk 
och religiöst obunden organisation och lionmöten 
skall vara forum för öppen diskussion av frågor av 
allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller 
religiösa särintressen. Utöver Lions Clubs Interna-
tionals valspråk “We Serve - Vi hjälper” är multi-
peldistriktets motto ”Lions för samhällsansvar och 
livskvalitet”.

Multipeldistriktets omfattning 
och indelning
§ 2 Multipeldistrikt 101 Sverige består av klubbar 
inom Sverige, som är anslutna  till  The International 
Association of Lions Clubs (Lions Clubs Interna-
tional, LCI).

§ 3 Multipeldistriktet är indelat i deldistrikt. 
Förändring av antalet deldistrikt och gränserna för 
dem beslutas av Lions Clubs International efter 
framställning från Riksmötet. 

Riksmötet
§ 4 Riksmötet är multipeldistriktets högsta be-
slutande organ. Riksmötet fastställer riktlinjer och 
budget för kommande verksamhetsår.

Guvernörsrådet
§ 5 Guvernörsrådet består av de inom varje distrikt 
valda distriktsguvernörerna och av guvernörsrådets 
ordförande.  Om en distriktsguvernör är jävig eller 
förhindrad att delta i guvernörsrådets sammanträde 
skall vice distriktsguvernören ersätta distriktsgu-
vernören. 

§ 6 Multipeldistriktets guvernörsråd har ansvaret för 
multipeldistriktets angelägenheter innefattande såväl 
de av Riksmötet som guvernörsrådet beslutade 
riksomfattande aktiviteterna som multipeldistrik-
tets ekonomiförvaltning och övrig administration. 
Därutöver är guvernörsrådet ett rådgivande organ åt 
medlemmar, klubbar och deldistrikt.

§ 7 Guvernörsrådet skall särskilt 
- diskutera och inom multipeldistriktet rekom- 
mendera riktlinjer rörande samordnande åtgärder för 
att stimulera medlemmar och klubbar i Lionarbetet ;
- svara för multipeldistriktets information till  
medlemmar och klubbar;
-  verka för att de personer som åtar sig  
uppdrag inom Lionrörelsen erbjuds möjligheter till 
utbildning för uppdraget. 
-  inför Riksmötet lägga fram förslag till 
budget för nästkommande verksamhetsår;
- förvalta multipeldistriktets medel inom  
ramarna för den av Riksmötet fastställda budgeten
Guvernörsrådet skall i övrigt arbeta på det sätt som 
framgår av multipeldistriktets arbetsordning. 

§ 8 Guvernörsrådet bör delegera sin beslut-
anderätt i ärenden som inte är av principiell natur 
till guvernörsrådets ordförande eller arbetsutskottet 
eller till multipeldistriktets kommittéer eller projekt-
grupper eller till enskild medlem. Guvernörsrådets 
ordförande får dock utan särskild delegation besluta 
i brådskande ärenden där rådets beslut inte hinner 
avvaktas.Beslut som fattats med stöd av delega-
tion eller i brådskande ärenden skall rapporteras till 
guvernörsrådet på det sätt rådet bestämmer.

§ 9 Vid omröstning inom guvernörsrådet har rådets 
ordförande utslagsröst vid lika röstetal utom vid val 
då lottning skall ske. 

Arbetsutskottet och ordförandena  
§ 10  För handläggning och verkställighet av gu-
vernörsrådets administrativa uppgifter samt för 
beredning av ärenden till rådets sammanträden skall 
det finnas ett arbetsutskott.

§ 11 Arbetsutskottet består av guvernörsrådets 
ordförande, som också är utskottets ordförande, 
guvernörsrådets vice ordförande, guvernörsrådets 
närmast föregående ordförande samt multipeldistrik-
tets controller.
 
§ 12  Guvernörsrådets ordförande och vice ord-
förande väljs av Riksmötet för en tid av ett år. 
Multipeldistriktets controller väljs av Riksmötet för en 
tid av tre år. Omval får inte ske i samma befattning.
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§ 12a Valbar till posten som guvernörsrådets 
ordförande är guvernörsrådets vice ordförande. 
Om synnerliga skäl föreligger är förutvarande och 
avgående distriktsguvernörer valbara. 
Valbar till posten som guvernörsrådets vice ord-
förande är förutvarande och avgående distriktsgu-
vernör.
Utöver de krav som föreskrivs i inter-nationella 
stadgarna bör såväl guvernörsrådets ordförande 
som  vice ordförande ha dokumenterad erfarenhet 
från ledande befattning som inkluderat ekonomiskt 
ansvar eller motsvarande erfarenheter inom företag, 
offentliga sektorn  eller annan organisation.

§ 12b Multipeldistriktets controller skall ha  kunska-
per i och dokumenterad erfarenhet av ekonomisk 
redovisning. Controllern ska ha bred kunskap om 
och stor erfarenhet av den verksamhet som  
bedrivs inom Lions. Vid bedömning av erfarenhet 
och kunskap skall den som kandiderar till funktionen 
som controller ha tjänstgjort en hel mandatperiod 
som distriktsguvernör eller bedöms på annat sätt ha 
införskaffat motsvarande kunskap och erfarenhet. 
 
Riksvalnämnden
§ 13 För multipeldistriktet skall finnas en riksval- 
nämnd som består av minst tre ledamöter. 
Riksmötet väljer såväl ordförande som övriga 
ledamöter. 

Guvernörsrådets kommittéer 
och projektgrupper 
§ 14 För multipeldistriktets verksamhet skall det  
 finnas:
1  Koordinator för medlemsutveckling (GMT). 
2 Koordinator för ledarutveckling (GLT).
3 Kommittén för hjälpverksamhet.
4 Kommittén för ungdomsverksamhet.
 

Riksmötet får utse projektgrupper.
Guvernörsrådet får utse de projektgrupper som 
rådet finner nödvändiga, om erfoderliga medel  
anvisats eller kan erhållas på annat sätt.

§ 15 Det blivande guvernörsrådet skall efter 
Riksmötet besluta om direktiv till kommittéer och 
projektgrupper inför nästkommande verksamhetsår 
vid guvernörsrådets sammanträde i anslutning till 
Riksmötet.

Multipeldistriktets hedersråd
§ 16  De förutvarande distriktsguvernörerna inom  
multipeldistriktet bildar multipeldistriktets hedersråd. 
Hedersrådet är ett rådgivande organ till guvernörsrå-
det.

§ 17 Hedersrådet skall inom sig utse en ordförande.
Hedersrådet får utse ett arbetsutskott och bestäm-
ma utskottets arbetsuppgifter

Besvärskommitté
§ 18 Guvernörsrådet skall vid behov och i enlighet 
med Lions Clubs International dokument ”Förfar-
ande vid inlämnande av besvär” utse en besvärs-
kommitté för prövning av besvär avseende tolkning, 
överträdelse och tillämpning av Lions internationella 
stadgar, arbetsordning, policy och förfarande. Kom-
mittén skall bestå av tre ledamöter. 
Första stycket gäller i tillämpliga delar avseende 
stadgar, arbetsordning och andra liknande bestäm-
melser för multipeldistrikt 101. 
 
Räkenskapsår
§ 19 Multipeldistriktets räkenskapsår tillika verksam-
hetsår skall vara den 1 juli -30 juni.

Firma
§ 20 Multipeldistriktets firma tecknas, förutom av 
guvernörsrådet, av rådet utsedda personer, dock 
alltid minst två i förening. 

Revision
§ 21 Riksmötet skall årligen utse två revisorer och 
lika många ersättare. Minst en revisor skall vara 
auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revi-
sionsbolag. I revisionslagen finns föreskrifter om 
revisorernas granskning. Utöver vad som anges 
där skall revisorerna även granska om Multipel-
distriktets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfreddställande sätt 
samt att den interna kontrollen är tillfreddställande. 
I revisionslagen anges vad en revisionsberättelse 
skall innehålla. Auktoriserade revisorn och den 
förtroendevalda revisorn ska varje år avge var sin 
revisionsberättelse till Riksmötet. 
 
§ 21a För revisorernas arbete gäller revisionsregle-
mentet för multipeldistriktet. 

DELDISTRIKTEN
Distriktsmötet
§ 22  Distriktsmötet är högsta beslutande organ 
inom ett deldistrikt.
Distriktsmötet fastställer riktlinjer och budget för 
kommande verksamhetsår.

Distriktsguvernören  och distriktsrådet
§ 23 Varje distrikt leds av en distriktsguvernör som 
installeras av den internationella presidenten.  
Distriktsguvernörens mandattid löper från installa-
tionen tills dess en ny distriktsguvernör installeras.
Guvernören skall till sin hjälp ha ett distriktsråd. 

§ 24 Varje distrikt är indelat i regioner och zoner. 
Distriktsguvernören får besluta om ändring av  
distriktets indelning i regioner och zoner.

§ 25 I distriktsrådet skall utöver distriktsguvernören 
ingå närmast föregående distriktsguvernören, 
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första samt andra vice distriktsguvernören, distrik-
tssekreteraren och distriktskassören, samt de inom 
distriktet verksamma zonordförandena. Om distrik-
tsguvernören beslutar att tillsätta regionordföranden 
skall även de ingå i distriktsrådet.
I distriktsrådet bör även ingå en ansvarig för vardera 
ungdomsutbyteskommittén, kommittén för interna-
tionella relationer, medlemskommittén och informa-
tionskommittén eller för kommittéer med motsvar-
ande uppgifter.
Distriktsrådets sammansättning samt rådets arbet-
sformer får, inom ramen för vad som framgår av 
första och andra styckena, regleras utförligare i en 
arbetsordning för distriktet. 

§ 26 Distriktsguvernören samt första och andra vice  
distriktsguvernören väljs av distriktsmötet. 
Zonordförande väljs vid zonmöte. Övriga ledamöter 
i distriktsrådet utom omedelbart föregående distrik-
tsguvernör utses av distriktsguvernören. Efter det 
att en ny distriktsguvernör har valts av distriktsmötet 
har hon eller han rätt att utse ledamöter till det  
distriktsråd som hon eller han skall leda. 
Behörig är den som uppfyller de kvalifikationer som 
fastställts av Lions Clubs International för respektive 
befattning. 
Om vakans uppstår på posten som distriktsguvernör 
skall första vice distrikts-guvernören verka som dis-
triktsguvernör tills posten återbesatts enligt reglerna 
i den internationella arbetsordningen. 

§ 27 Distriktsrådet sammanträder på kallelse av 
distriktsguvernören. Rösträtt inom distriktsrådet 
tillkommer rådets ledamöter.
Distriktsguvernören är ansvarig för att distrikts-
rådets beslut verkställs om inte rådet utsett någon 
annan.

§ 28 I varje zon skall finnas en distriktsguvernörens 
rådgivande kommitté. Kommittén består av zonord-
föranden samt presidenten och sekreteraren i varje 
klubb inom zonen.
Kommitténs sammanträden kallas zonmöten och är 
öppna för alla klubbmedlemmar.

§ 29 Zonmöte skall hållas minst tre gånger under 
verksamhetsåret. Zonmöten skall hållas under sep-
tember och november samt under februari / mars 
månader.
Vid zonmötet under februari/mars månader skall 
zonordförande för nästkommande verksamhetsår 
väljas av den rådgivande kommittén.

§ 30 Vid vakans på posten som distriktsguvernör 
skall distriktsrådet lämna förslag på behörig ersät-
tare till Lions Clubs International enligt reglerna i de 
internationella stadgarna.
Vid vakans på posten som första samt andra vice 
distriktsguvernör skall distriktsrådet utse en behörig 
ersättare. Första vice distriktsguvernör  är skyldig 
att kandidera för val till posten som distriktsgu-
vernör och andra vice distriktsguvernör är skyldig 

att kandidera som första vice distriktsguvernör vid 
nästkommande distriktsmöte.
Om vakans uppkommer på annan post inom  
distriktsrådet skall distriktsguvernören utse ersät-
tare. 

Räkenskapsår
§ 31 Distriktens räkenskapsår tillika verksamhetsår 
skall vara den 1 juli-30 juni.

Firma
§ 32 Distriktens firma tecknas, förutom av distrikt-
srådet, av distriktsguvernören tillsammans med den 
eller dem som rådet utser.

Revision
§ 33 Distriktsmötet skall årligen välja två ordinarie 
revisorer samt två ersättare för revision av distriktets 
räkenskaper och förvaltning.

KLUBBARNA
Inriktning
§ 34 Varje klubb skall verka i överensstämmelse 
med Lions Clubs internationella syften och etik.
Varje klubb skall anta klubbstadgar och klubbarbet-
sordning. Om ett förslag till nya klubbstadgar eller 
klubbarbetsordning avviker från det av Riksmötet 
antagna normalförslaget skall guvernörsrådet 
beredas tillfälle att yttra sig. En klubb får inte anta 
sådana delar av ett förslag till  nya stadgar eller 
klubbarbetsordning som avstyrkts av guvernörsrå-
det. 
Om en klubb inte antagit stadgar eller klubbarbetsor-
dning enligt  andra stycket i denna paragraf senast 
den 30 juni 1997 skall klubben därefter anses ha 
antagit av Riksmötet 1995 antagna förslag, med de 
ändringar som efterföljande Riksmöten beslutat, till 
normalstadga och normalarbetsordning för Lions 
Club i multipeldistrikt 101 Sverige.  
 
§ 34a Klubben får inte begära medel från annan Li-
ons Club. Ett förslag inom klubben på en klubböver-
gripande aktivitet av större omfattning skall tillställas 
distriktsguvernören före klubbens beslut. 

Förslag om en försäljningsaktivitet eller insamling 
som klubben vill skicka till någon klubb inom multi-
peldistriktet skall via den egna distriktsguvernören 
underställas guvernörsrådet för beslut.

Avgifter
§ 35 Klubbarna skall betala såväl internationella 
som nationella avgifter.  
Den internationella avgiften beslutas på Lions inter-
nationella kongress. De nationella avgifterna beslu-
tas på Riksmötet respektive ordinarie distriktsmötet.
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Val
§ 36 Val av guvernörsrådets ordförande och gu-
vernörsrådets vice ordförande skall alltid ske. Det-
samma gäller för distriktsguvernör samt första och 
andra vice distriktsguvernör.
Val av distriktsguvernör samt första och andra vice 
distriktsguvernör samt, i förekommande fall, kan-
didat till internationell post skall ske genom sluten 
omröstning. Övriga val skall ske genom sluten 
omröstning om det begärs.
En kandidat måste erhålla mer än hälften av de 
avgivna rösterna för att förklaras vald. 
Om tre eller flera kandidater nominerats och ingen 
erhåller tillräckligt röstetal faller den kandidat bort 
som fått minsta antalet röster. Därefter skall ny om-
röstning göras mellan de återstående kandidaterna 
till dess någon kandidat erhållit erforderlig majoritet.
En blank röstsedel skall inte räknas som avgiven. 
Vid lika röstetal skall lottning äga rum. 

§  36 a  Ledamot i guvernörsrådet får inte delta i val 
som förrättas av rådet till befattning där ledamoten 
själv eller hennes eller hans partner är nominerad till 
befattningen (jäv). Annan ledamot, som är nomin-
erad eller partner till nominerad skall lämna lokalen 
när valärendet handläggs.

Riksmöte och Distriktsmöte
§ 37 Riksmöte och ordinarie  distriktsmöte skall hål-
las årligen med representanter för multipeldistriktets 
respektive deldistrikts klubbar. Dessa möten skall 
hållas på tid och plats som bestämts vid tidigare 
Riksmöte respektive distriktsmöte. Om något sådant 
beslut inte fattats skall guvernörsrådet kalla till 
Riksmöte och distriktsguvernören för respektive 
distrikt kalla till distriktsmöte. Distriktsmöte får hållas 
tidigast i mars månad och senast i samband med 
Riksmöte. 

§ 38 Kallelse till Riksmöte och distriktsmöte skall 
utfärdas senast 45 dagar före respektive möte.

§ 39 Extra distriktsmöte skall hållas efter beslut av 
distriktsguvernören eller distriktsrådet eller efter 
begäran av minst tjugo procent av distriktets klub-
bar. Extra distriktsmöte får hållas tidigast en månad 
efter det att distriktets klubbar erhållit kallelse.

§ 40 Vid Riksmöte och distriktsmöte har varje 
instiftad klubb som fullgjort sina ekonomiska sky-
ldigheter till Lions Clubs International, multipeldistrik-
tet och det egna deldistriktet, rätt till representation. 
De representanter som utsetts till klubbens del-
egater har rösträtt. 
Klubben har rätt till en delegat för varje helt tiotal 
medlemmar i klubben, vilka varit medlemmar minst 
ett år och en dag, samt ytterligare en delegat om 
det överskjutande antalet medlemmar är minst fem. 
Antalet delegater bestäms av Lions Clubs Inter-
nationals medlemsregister den första dagen i den 

kalendermånad som föregår Riksmötet respektive 
distriktsmötet. Varje klubb har rätt till en delegat. 
Vid Riksmöte har dessutom guvernörs-rådets 
ordförande, distriktsguvernörer och förutvarande 
ledamöter av internationella styrelsen, som är 
medlemmar i en klubb inom multipeldistriktet, full-
ständiga delegaträttigheter. 
Tredje stycket gäller också vid distriktsmöte inom 
respektive distrikt med undantag för guvernörsrå-
dets ordförande och distriktsguvernörer från andra 
distrikt. 

§ 41 Varje Riksmöte skall besluta om  inriktningen 
av verksamheten under kommande verksamhetsår.
Riksmöte och distriktsmöte skall i övrigt handlägga 
ärenden i enlighet med multipeldistriktets arbetsor-
dning. Beslut får fattas i ärende som inte tagits upp 
på förhandlingsordningen vid  Riksmöte eller dis-
triktsmöte om  minst två tredjedelar av närvarande 
delegater godkänner att ärendet behandlas.

Protokoll från Riks-  och distriktsmöte
§ 42 Protokoll från Riksmöte skall senast 60 dagar 
efter mötet skickas till Lions Clubs International, 
guvernörsrådets ordförande, distriktsguvernörerna, 
ledamöterna i arbetsutskottet och multipeldistriktets 
revisorer samt ledamöter och tidigare ledamöter av 
internationella styrelsen som är medlemmar i någon 
klubb inom multipeldistriktet samt till tidningen The 
Lion för publicering. Protokoll skall även skickas till 
de klubbar som skriftligen begärt det.
Protokoll från distriktsmöte skall senast inom 60 da-
gar efter mötet skickas till Lions Clubs International, 
distriktsguvernören, ledamöterna i distriktsrådet och 
klubbarna inom deldistriktet.

Ändring av stadgarna
§ 43 Ändring av dessa stadgar kan ske endast 
genom beslut på Riksmöte med två tredjedelars ma-
joritet av de vid omröstningen närvarande delega-
terna och övriga röstberättigade.
§ 44 Förslag till ändring av stadgarna kan endast 
tas upp till behandling efter motion från klubb eller 
förslag från guvernörsrådet.
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Inom ramarna för Lions Clubs Internationals arbetsordning gäller följande

ARBETSORDNING
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE
antagen av Riksmötet 1995 i Skellefteå att 
gälla från och med den 1 juli 1995 och ändrad 
av Riksmötena i Sundsvall 1996, Borås 1997, 
Stockholm 1998, Falkenberg 1999, Borlänge 
2000, Malmö 2001, Örebro 2002, Halmstad 
2005 ,Trollhättan 2006, Jönköping 2007, 
Uppsala 2008, Umeå 2009, Visby 2010, 
Kalmar 2011, Åre 2013 och Linköping 2014.
 

Guvernörsrådets kommittéer och 
projektgrupper

Medlemsutveckling (GMT) och 
Ledarutveckling (GLT)
§ 1 Koordinatorerna har följande arbetsuppgifter: 
Ansvara för medlemsutveckling, utveckling av 
befintliga klubbar, nyklubbstildning och utbildning/
utveckling inom ramen för utvecklingsprogrammet 
Merl. 

Kommittén för hjälpverksamhet

§ 3 Paragrafen har upphört. 

Kommittén för ungdomsverksamhet
§ 4 Kommittén skall bestå av ordförande tillika YED 
(Youth Exchange Director, BYED (biträdande Youth 
Exchange Director samt två ledamöter. Kommittén 
skall handlägga ungdomsutbyte, lägerverksamhet, 
kampen mot ungdomars drogmissbruk samt  LEO.
Ordförande (YED), biträdande (BYED) väljs på ett 
år och kan väljas om en gång i vardera befattning. 
Övriga ledamöter väljs växelvis på ett år och kan 
väljas om två gånger. 

Projektgrupper
§ 5 Sammansättningen av projektgrupper beslutas 
av guvernörsrådet om inte Riksmötet beslutat om 
annat. 

§ 6  En projektgrupp skall utses för varje projekt eller 
aktivitet. Som controller  för projekt eller aktivitet 
fungerar multipeldistriktets controller.
Ledamöter i projektgrupper utses normalt för hela 
projektets varaktighet. Utbyte bör endast ske vid 
speciellt långvariga projekt eller aktiviteter.

§ 6 a   En uppdragsbeskrivning skall fastställas för 
varje projekt eller aktivitet.
De av Riksmötet tillsatta kommittéerna och projekt-
grupperna har skyldighet att rapportera till gu-
vernörsrådet på det sätt som framgår av uppdrags-
beskrivningen.

§ 7 En projektledare är ansvarig för projektets 
genomförande och ekonomi och skall rapportera till 
guvernörsrådet på det sätt som rådet beslutar.

Detta gäller även en kommittéordförande avseende 
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§ 2 Kommittén skall bestå av fyra ledamöter:
Ordförande tillika IRD
Ledamot frågor om funktionsnedsättning
Ledamot och föregående IRD.
Ledamot väljs på fyra år. Första året som ledamot,
år två som ansvarig för frågor om 
funktionsnedsättning, år tre som ordförande IRD och 
år fyra som föregående IRD. 

Kommittén skall handlägga nationella och 
internationella hjälpprojekt och därefter presentera 
förslagen för Guvernörsrådet som beslutar i ärendet.

Kommittén skall aktivt arbeta med att söka 
projektidéer och vara mottagare av olika förslag till 
projekt. 

Kommittén utreder förutsättningarna tillsammans 
med förslagsställare och rekommenderar val av 
projekt tillsammans med förslagsställare som 
säkerställer finansiering av projektet. 

Kommittén redovisar pågående projekts status på 
Riksmötet

Kommittén skall årligen kalla till en konferens för 
distriktens IR-ansvariga
Kommittén skall handlägga och bereda olika förslag 
till projekt för funktionsnedsatta eller stöd och 
därefter presentera förslagen för guvernörsrådet 
som beslutar i ärendet.

Kommittén utser livskvalitetspristagare, priset 
utdelas i samband med Riksmötet

Kommittén utser tillsammans med representanter 
från Svenska handiappidrottsförbundet årets 
Bragdlejon till en manlig och en kvinnlig utövare 
med funktionsnedsättning, som dels uppnått 
idrottsresultat av bragdkaraktär och dels genom 
andra särskilt förtjänstfulla personliga kvalifikationer 
och insatser varit föredöme för övriga idrottare med 
funktionsnedsättning
Priset utdelas i samband med Riksmötet

En ledamot i kommittén deltar som prisutdelare vid 
Svenska Ungdomsspelen.
Guvernörsrådet utser ledamoten i Världens Barn på 
ett treårsmandat. 



kommitténs arbete och ekonomi.

Guvernörsrådets sammanträden
§ 8 Guvernörsrådet skall sammanträda minst fyra 
gånger under verksamhetsåret. Dessa möten skall 
äga rum i augusti, november/december och februari/
mars månader samt i anslutning till Riksmötet. Gu-
vernörsrådet får därutöver sammanträda efter beslut 
av rådet eller dess ordförande.
Vid guvernörsrådets sammanträden har varje 
medlem i klubb inom multipeldistriktet närvaro- och 
yttranderätt om inte rådet i enstaka fall beroende på 
särskilda omständigheter beslutar annat.
Guvernörsrådet beslutar självt om formerna för sina 
sammanträden.

§ 9 Guvernörsrådet bör, om inte synnerliga skäl 
föreligger, till arbetsutskottet delegera att för rådets 
räkning 
- handha multipeldistriktets ekonomiska angelägen-
heter;
-utarbeta förslag till budget för nästkommande verk-
samhetsår;
- förvalta multipeldistriktets medel i enlighet med 
guvernörsrådets förvaltningsanvisningar;
- anordna Riksmötet;
- anställa erforderlig personal och företräda ar-
betsgivaren multipeldistrikt 101 Sverige;
-upphandla resor för guvernörsrådets räkning
- ta emot och yttra sig över förslag till stadgar och 
arbetsordning för enskilda klubbar. 

Guvernörsrådets ordförande
§ 11 a Guvernörsrådets ordförande skall under 
den internationella styrelsens överinseende verka 
som multipeldistriktets samordnare och handla på 
guvernörsrådets vägnar och efter delegation från 
denna. I ordförandens särskilda uppgifter ingår att
-främja Lions Clubs Internationals syften och än-
damål
-att utöva ledarskap, ge råd och ta initiativ till inter-
nationella och multipeldistriktsprogram, målsättnin-
gar samt långsiktsprogram
-verka för att harmoni och enighet råder mellan  
deldistrikten samt hjälpa distriktsguvernörerna att 
lösa uppkomna problem.
-öppna och avsluta Riksmötet samt fungera som 
ordförande vid guvernörsrådets sammanträden
-avge rapporter och handlägga övriga uppgifter som 
föreskrivs i multipeldistriktets stadgar och arbets-
ordning
-utföra andra sådana administrativa uppgifter som 
guvernörsrådet kan förelägga och
-verka för att samtliga multipeldistriktshandlingar vid 
uppdragsperiodens slut överlämnas till efterkom-
mande ordförande för guvernörsrådet vid lämpligt 
tillfälle

§ 10, 11,  har upphört att gälla.

Multipeldistriktets controller 
§ 12 Multipeldistriktets controller har under gu-
vernörsrådet och guvernörsrådets ordförande det 
övergripande ansvaret för multipeldistriktets redo-
visning. Controllern skall skaffa sig god kunskap om 
multipeldistriktets ekonomiska redovisningssystem. 
Controllern skall lämna förslag till guvernörsrådet 
så att verksamheten bedrivs på ett, ur ekonomisk 
synvinkel, effektivt och ändamålsenligt sätt. 

§ 13 utgått. 

Riksvalnämnden
§ 14 Riksvalnämnden skall genom sin ordförande:
- Ta emot förslag på kandidater till posterna som 
 guvernörsrådets ordförande och vice ordförande.
- Ta emot förslag på kandidat till posten som 
   multipeldistriktets controller (3-årigt förordnande).
- Ta emot förslag på kandidater till guvernörsrådets 
  kommittéer och projektgrupper.
- I förekommande fall ta emot förslag på kandidater 
  till internationella poster.
- Ta emot förslag på kandidater till posterna som 
  förtroendevald revisor och ersättare. 
- Vart 3:de år ta emot offerter (minst 3 till antalet) 
från utomstående revisor eller revisionsbolag.
- Ledamöterna skall aktivt delta i arbetet med att 
söka lämpliga kandidater, om förslag inte inkommer 
från distrikten, bedöma, rangordna, motivera och 
föreslå kandidater till de val som skall göras. 
- Ta emot inbjudningar från klubbar som önskar 
  arrangera Riksmöte.

§ 15 Varje klubb får nominera kandidater till pos-
terna som guvernörsrådets ordförande, vice gu-
vernörsrådsordförande  och ledamot i arbetsutskot-
tet samt i förekommande fall till post inom interna-
tionella styrelsen.  
Varje klubb får vidare nominera kandidater till kom-
mittéer och projektgrupper samt revisorer. 
Nomineringarna, som  får avse kandidater från 
samtliga deldistrikt, skall ges in till respektive ditrikts-
valnämnds ordförande. 
Respektive distrikt skall utifrån de nomineringar som 
klubbarna givit in, lämna förslag på kandidat till de 
aktuella posterna. Om någon nominering inte kom-
mit in till en post får distriktet nominera en kandidat. 
Distriktets förslag skall redovisas på nästkommande 
distriktsmöte.  
För nominering till riksvalnämnden gäller reglerna i 
§16 a.
§ 16 Riksvalnämnden skall förelägga Riksmötet 
namnen på samtliga av distrikten föreslagna kan-
didater till internationella poster, till posterna som 
guvernörsrådets ordförande, guvernörsrådets vice 
ordförande, förtroendevald revisor samt ersättare 
och lämna förslag till val.Riksvalnämnden skall 
dessutom lämna förslag till Riksmötet om auktoris-
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erad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.
§ 16 a  Valbar till post som ledamot i riksvalnämn-
den är varje Lion som fullgjort sina skyldigheter mot 
organisationen. 
Varje klubb får nominera en kandidat. Nomineringen 
får avse medlem i annan klubb än den egna och 
skall göras till distriksvalnämnden i eget distrikt sen-
ast den 31 december. Distrikten skall lämna förslag 
på högst tre av de nominerade kandidaterna till 
riksvalnämnden senast den 31 januari. Av dem som 
föreslås skall en föreslås som ordförande.
Riksvalnämnden skall lägga fram förslag på minst 
tre ledamöter till Riksmötet, varav en skall föreslås 
som ordförande.
Ledamöterna väljs på ett år och får väljas om  två 
gånger. Den av ledamöterna som väljs som ord-
föranden väljs på ett år och får inte väljas om som 
ordförande.
Ledamot i riksvalsnämnden får inte inneha eller vara 
föremål för val till någon annan post inom multipel-
distriktet. 

§ 16 b  Samtliga kandidater till poster som gu-
vernörsrådets ordförande och vice ordförande samt 
i förekommande fall till poster inom den interna-
tionella styrelsen skall i handlingar inför Riksmötet 
(riksmötestrycket) presenteras med foto, namn, 
klubbtillhörighet samt meritförteckning. Kandidat till 
posten som multipeldistriktets controller skall pre-
senteras med enbart namn och klubbtillhörighet. 

Distriktsvalnämnder
§ 17 Varje distriktsguvernör skall utse en distrikts-
valnämnd. Nämnden skall bestå av ordförande och 
högst fyra ledamöter.
Ledamot i valnämnden skall vid tidpunkten då han 
eller hon utses tillhöra instiftad klubb inom distriktet 
och får inte inneha något ämbete inom distriktet.

§ 18 Distriktsvalnämndens ordförande skall, utöver 
vad som framgår av 15 §, ta emot nomineringar från 
klubbar inom distriktet av kandidater till posterna 
som distriktsguvernör samt första och andra vice 
distriktsguvernör.
Mottagna nomineringar skall, utöver vad som 
framgår av 15 §, meddelas klubbarna inom distriktet 
snarast  möjligt. 

Nomineringstid
§ 19 Nomineringar av kandidater till poster som skall 
tillsättas av Riksmötet eller guvernörsrådet skall ges 
in till distriktsvalnämndens ordförande senast den 31 
december året före det år då valet skall ske. Distrik-
ten skall ge in sina förslag till riksvalnämnden senast 
den 31 januari det år som valet skall ske. 
Nominering av kandidater till poster som skall tillsät-
tas av distriktsmötet skall ges in till distriktsvalnäm-
ndens ordförande senast den 31 januari det år som 
valet skall ske.

Rösträtt
§ 20 Utöver vad som stadgas i § 40, MDs stadgar, 
gäller att vid Riksmötet skall varje röstberättigad ha 
ett av guvernörsrådet utfärdat personligt röstkort.
En röstberättigad skall vara registrerad innan 
riksmötesförhandlingarna öppnas. Om en riksmötes-
deltagare inte är anmäld som röstberättigad av klub-
ben till riksmöteskommittén senast två veckor före 
förhandlingsdagen får han eller hon registreras som 
röstberättigad endast om vederbörande kan styrka 
sin rösträtt. 
När överläggningarna vid Riksmöte eller ditriktsmöte 
har avslutats i ärenden där det skall röstas, avger 
röstberättigad delegat sin röst efter eget val.
Röstning genom ombud är strängeligen förbjuden 
inom klubb, distrikt, multipeldistrikt och inom organi-
sationen i övrigt.

§ 21 Paragrafen har upphört att gälla.

§ 22 Vid beslut på såväl Riksmöte som distriktsmöte 
gäller enkel majoritet om inte annat är särskilt 
föreskrivet. Vid lika röstetal har ordföranden ut-
slagsröst utom vid val som vid lika röstetal avgörs 
genom lottning.

Motioner, förslag och betänkanden
§ 23 Motion till Riksmöte eller distriktsmöte får en-
dast väckas av klubb. Motion skall vara skriftlig.

§ 24 Motion till Riksmöte skall adresseras till gu-
vernörsrådet och vara den egna distriktsguvernören 
tillhanda senast den 31 oktober året före Riksmötet. 
Motionen skall med distriktsrådets yttrande vara 
MD-kontoret tillhanda senast den 30 november året 
före Riksmötet. 
Guvernörsrådet skall yttra sig över inkomna mo-
tioner. Under mars månad skall inkomna motioner 
tillsammans med guvernörsrådets och respektive 
distriktsråds yttranden göras tillgängliga för klub-
barna på lämpligt sätt.
 Av ett yttrande skall framgå om en motion helt eller 
delvis tillstyrkts samt grunderna för ställningstagan-
det.

§ 25 Motion till distriktsmöte skall ges in till  
ditritssekreteraren senast den 31 januari.
§ 26 Motion får återkallas. Klubb som önskar återka-
lla en motion till Riksmötet eller distriktsmötet skall 
anmäla detta snarast möjligt och senast under be-
handlingen av punkt 6 vid riksmötes-förhandlingarna 
respektive vid distriktsmötes-förhandlingarna.
§ 27 Förslag från guvernörsrådet med motivering 
skall göras tillgängliga för klubbarna på lämpligt sätt 
senast under mars månad.
§ 28 Betänkande från av Riksmötet tillsatt kommitté 
skall tillsammans med guvernörsrådets yttrande 
göras tillgängligt för klubbarna på lämpligt sätt se-
nast under mars månad.
§ 29 En motion, ett förslag och ett betänkande be-
höver inte behandlas som en helhet utan får antas 
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Förhandlingsordning vid distriktsmöte
§ 31 Distriktsmötesförhandlingar bör äga rum enligt 
följande ordning.
1 Distriktsguvernören förklarar distriktsmötet  
 öppnat.
2 Fastställelse av röstlängden
3 Val av ordförande.
4 Val av sekreterare.
5 Val av två justerare tillika rösträknare för att  
 tillsammans med ordföranden justera  
 protokollet.
6 Anmälan av ärenden som skall behandlas  
 under punkt 22, Övriga ärenden.
7 Fastställelse av förhandlingsordningen
8 Närmast föregående distriktsråds   
 verksamhetsberättelse tillsammans med  
 distriktets resultaträkning samt   
 balansräkning för det verksamhetsår som  
 avslutats den 30 juni föregående år.
9 Revisorernas berättelse och fråga om  
 ansvarsfrihet.
10 Distriktsguvernörens rapport avseende  
 innevarande verksamhetsår fram till och  
 med tidpunkten för distriktsrådets   
 sammanträde i februari månad.
11 Val av två revisorer och två ersättare.
12 Presentation av kandidater till posten som  
 distriktsguvernör för nästkommande  
 verksamhetsår.
13 Val av distriktsguvernör.
14 Presentation av kandidater till posten som  
 första vice distriktsguvernör för nästkom- 
 mande verksamhetsår.
15 Val av första vice distriktsguvernör.
16 Presentation av kandidater till posten som  
 andra vice distriktsguvernör för   
 nästkommande verksamhetsår.
17 Val av andra vice distriktsguvernör.
18 Redovisning av distriktsrådets förslag til
 poster inom multipeldistriktet.
19 Handläggning av från distriktsrådet avgivna  
 förslag.
20 Handläggning av från klubbarna avgivna  
 motioner.
21 Handläggning av budgetförslag.
22 Fastställande av distriktets medlems- 
 avgifter
23 Erbjudande om värdskap och tidpunkt för  
 nästa distriktsmöte jämte beslut med  
 anledning härav.
24 Övriga ärenden.
25 Distriktsguvernören avslutar distriktsmötet.

Om ett distrikt håller ett extra distriktsmöte enligt 
§ 39 i multipeldistriktets stadgar skall ärendelistan 
alltid omfatta punkterna 1 - 5, 7 och 25 ovan samt 
i övrigt de av punkterna 6, 8, 9, 23 och 24 som 
framgår av kallelsen till mötet.
Ärenden som behandlats vid ett extra distriktsmöte 
med undantag för ärenden enligt punkterna 1 - 5, 7 

helt eller delvis

Förhandlingsordning vid Riksmöte
§ 30 Riksmötesförhandlingarna skall äga rum enligt 
följande ordning.
1 Guvernörsrådets ordförande förklarar  
 förhandlingarna öppnade.
2 Fastställande av röstlängden.
3 Val av första och andra ordförande.
4 Val av två sekreterare.
5 Val av dels två justerare, att tillsammans  
 med första och andra ordföranden justera  
 protokollet, dels också rösträknare.
6 Anmälan om ärenden som skall behandlas  
 under punkt 20, övriga ärenden.
7 Fastställelse av förhandlingsordningen.
8 Närmast föregående guvernörsråds  
 verksamhetsberättelse jämte multipel- 
 distriktets vinst- och förlusträkning samt  
 balansräkning för det verksamhetsår som  
 avslutades den 30 juni föregående år.
9 Revisorernas berättelse och fråga om 
 ansvarsfrihet.
10 Guvernörsrådets rapport avseende 
 innevarande verksamhetsår fram till och  
 med  guvernörsrådets sammanträde i  
 febrauri månad.
11 Val av
 a) guvernörsrådets ordförande
 b) guvernörsrådets vice ordförande
 c) ledamot som multipeldistriktets control- 
 ler 3-års mandat)
          d) auktoriserat revisionsbolag samt  
            förtroendevald revisor  och ersättare
 e) kandidat till post inom internationella 
            styrelsen
 f) tre ledamöter i riksvalnämnden varav en  
 väljs till ordförande. 
12     Handläggning av från kommittéer
        avgivna rapporter och betänkande
13     Handläggning av från guvernörsrådet  
 avgivna förslag
14    Handläggning av från klubbarna avgivna  
        motioner
15    Presentation av tänkta aktiviteter under  
        kommande verksamhetsår
16    Presentation av övrig verksamhet under  
        kommande verksamhetsår samt hand- 
         läggning av budgetförslag
17   Fastställande av nationell medlemsavgift
18    Erbjudande om värdskap och tidpunkt 
         för kommande Riksmöten samt beslut 
         med anledning härav
19    Presentation av pågående guvernörsråd
20     Övriga ärenden
21     Guvernörsrådets ordförande avslutar   
 Riksmötet 
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och 25 behöver inte behandlas vid närmast kom-
mande ordinarie distriktsmöte.

Revision
§ 32 Årsredovisning och övriga redovisningshandlin-
gar samt protokoll från det senaste räkenskapsåret 
ska lämnas till revisorerna senast den 1 december. 
Revisorerna skall avge sina revisionsberättelse till 
guvernörsrådet respektive distriktsrådet senast den 
1 februari.

Avgifter
§ 33 Klubbarna debiteras de internationella avgifter-
na av Lions Clubs International och de nationella 
avgifterna av distriktet.

Ändring av arbetsordningen
§ 34 Ändring av arbetsordningen får endast ske på 
Riksmöte genom beslut med enkel majoritet av de 
vid omröstningen närvarande delegaterna.
§ 35 Förslag till ändring av arbetsordningen får 
endast väckas genom motion från klubb eller förslag 
från guvernörsrådet innevarande verksamhetsår fram 
till och med guvernörsrådets sammanträde i februari 
månad.
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Förbered revision så att revisionsberättelse 
föreligger till månadsmötet i september.

Lämna kassarapport vid varje allmänt 
klubbsammanträde. 

Klubbkassören ansvarar för klubbens ekonomi 
och redovisning. Redovisningen ska ske enligt 
bokföringslagen och föreningspraxis. 

Redovisningen ska vara uppdelad på två kassor: 
En kassa för administrativa medel och en för 
aktivitetsmedel. Klubbkassören ansvarar för att 
dessa kassor hålls isär. 

Klubbens räkenskapsår är från tiden 1 juli till och 
med 30 juni.

IR-personens minneslista

Planerar och förslår klubbens IR-aktiviteter 
(internationella relationer – hjälpaktiviteter). 

Lionårets minneslista

Juli
Mandattiden för en styrelseledamot i klubb är ett år 
med tillträde den 1 juli. (Se § 16 i Normalstadgan). 

Augusti
Uppstart för många klubbar. 
Guvernörsrådets andra sammanträde infaller i 
augusti. 

1. För att säkerställa finansieringen av 
internationella projekt som beslutats av Riksmöte, 
skall det finnas en finansiell buffert  ”pengapåsen” 

2. Målsättningen är att pengapåsen skall innehålla 
en finansiell buffert på 1,5 miljoner kronor.

3. Guvernörsrådet får, efter förberedd bedömning av 
kommittén för hjälpverksamhet och Arbetsutskottet, 
fatta beslut om max 5 basbelopp per verksamhets-
år, det basbelopp som gäller den 31 december året 
före beslutsdatum, till av Riksmötet,Guvernörsrådet 
eller LCI beslutade och pågående projekt.

4. Belopp överstigande 5 basbelopp upp till 25% av 
projektkostnaden skall beslutas av Riksmötet.

5. Det åligger varje distrikt att medverka till att 
beslutade projekt kan nå sitt mål genom att 
informera och motivera klubbarna och dess 
medlemmar att bidra efter bästa förmåga.
Justeringar gjorda efter Riksmötesbeslut 2012. 
Textförfattare: Alf Bakken. 

ARBETSORDNING FÖR
PENGAPÅSEN, MD 101

MINNESLISTA
Klubbfunktionärernas minneslista
Se även normalstadgar sidan 60 och 
arbetsordning sidan 65.

Sekreteraren/registeransvariges 
minneslista

Gå in i det svenska medlemsregistret och 
registrera ändringar, exempelvis medlemmar som 
ändrat adress etc, varje månad och senast sista 
datum varje månad. De ändringar som har skett i 
exempelvis maj ska registreras i maj. Det går inte 
att göra maj månads ändringar i juni och få dessa 
registrerade på maj i efterskott. 

Kassaförvaltarens minneslista

Den nationella avgiften debiteras i regel 2 gånger 
per år. Klubben debiteras den nationella avgiften 
från distrikten. Se sidan 60. 

Den internationella avgiften sänds ut direkt från 
USA (Oak Brook) till klubben. 



September
Distrikstmöten brukar hållas i september, en del 
distrikt redan i slutet augusti. 
Den senast avgångna styrelsen i klubben skall 
presentera sin verksamhetsberättelse.
Då skall också revisiorerna presentera 
revisionsberättelse med förslag i fråga om 
ansvarsfrihet för klubbstyrelsen föregående år 
och klubben skall besluta om detta för den senast 
avgångna styrelsen. (Se Normalstadgar.)

Oktober
Europaforum för Lions hålls i oktober.
Klubbarnas revisionsberättelse ska ligga klara.
Världsliondagen firas den i oktober.
Motioner till riksmötet ska sändas till 
distriktsguvernören senast 31 oktober året före 
riksmötet. 
Riksinsamlingen för Radiohjälpen/Världens Barn, 
där Lions är med, sker i oktober.

November
Distriktsvalnämnd utses av DG.
Guvernörsrådet håller sammanträde.
Motion med distriktsrådets yttrande ska vara MD-
kontoret tillhanda senast den 30 november året före 
riksmötet. 

December
Klubb får nominera till poster inom MD. 
Nomineringar skall vara inne till distriktets valnämnd 
senast sista december. (Se arbetsordning för MD 
101.)

Januari
NSR (Nordiska samarbetsrådet inom Lions) 
äger rum.
Guvernörsrådet sammanträder.
Motion till distriktsmöte ska vara inne hos 
distriktssekreteraren senast 31 januari. 

Februari
Guvernörsrådet sammanträder.
Nomineringskommittén skall lägga fram sitt förslag 
till ny styrelse på ett klubbsammanträde senast i 
februari månad 

Mars
ZO väljs vanligen på möte i mars.

April
Distriktsmöten hålls i regel. Val av DG samt 1:a och 
2:dra vdg. 
Riksmötestrycket kommer ut. 

Maj
Riksmöte.
Guvernörsrådet sammanträder. 
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Juni
Klubbarna håller verksamhetsårets sista 
sammanträde. 
Lions internationella kongress, årsmöte – 
Convention – går i juni alternativt in i juli. 

Nationellt rekommenderade 
insamlingsmål i svenska kronor för 
klubbar 2014-2015

Per medlem: 
Pengapåsen   50
Lions katastrofberedskap  50
NSR    50
Fonden för funktionshindrade 50
Lions Quest - Tillsammans  20
Totalt SEK:   220

Per klubb:
Lions tältprojekt “Bring Quality to Life”  
              500
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Skatterättsliga regler för
lionklubbar
Nya regler för inkomstskatt för ideell sektor 
Den 1 januari 2014 förändrades reglerna för in-
komstskatt för den ideella sektorn. De nya bestäm-
melserna innebär framför allt:
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade tros-
samfund får enhetliga bestämmelser om vad som är 
allmännyttiga ändamål. I övrigt har ändamålskravet 
moderniserats och förtydligats. Samma gäller verk-
samhets- och fullföljdskraven. Öppenhetskravet har 
likaså förtydligats.
 
Bakgrunden var den utredning som regeringen 
tillsatte 2007 och utmynnade i ett betänkande 2009. 
Detta blev en besvikelse och väckte också en stark 
reaktion hos remissinstanserna. Även Lions ut-
tryckte sin besvikelse i remissvaret. Det man främst 
hade hoppas på var nya möjligheter till skattebefri-
ade inkomster, dvs att flera inkomstaktiviteter skulle 
betraktas som ”hävdvunna” och därmed betraktas 
som skattebefriade. Så blev dock inte fallet. Inne-
börden av de nya reglerna för lionklubbarna är inte 
särskilt påtagbara mot tidigare. 

Klubbarnas skattskyldighet
Det mest aktuella för klubbarna är frågan om skatt-
skyldighet för inkomstskatt föreligger. Det är
också den delen av beskattningen som berörs här.
Rent allmänt kan sägas att lionklubbar inte generellt
är skattebefriade, men att man normalt inte behöver
betala inkomstskatt om man antagit de normalstad-
gar som de framgår i handboken samt bedriver 
verksamheten på ett för lionklubbar vedertaget sätt. 
Det finns dock fallgropar och vi skall här närmare gå 
in på vilka regler som gäller för ideella föreningar.

Ideella föreningar indelas i:
- Allmännyttiga ideella föreningar.
- Övriga ideella föreningar.

Idella föreningar beskattas som andra juridiska
personer. Det innebär att dessa skall skatta bl.a. för 
räntor, utdelningar, vinst vid avyttring av värdepap-
per, rörelse- och fastighetsinkomster. Allmännyttiga 
ideella föreningar däremot skattar bara för fastig-
hets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella 
verksamheten är således även kapitalinkomster och 
kapitalvinster skattefria.

Krav på allmännyttig förening
För att en ideell förening skall anses vara allmännyt-
tig förutsätts att denna uppfyller vissa krav.

De gäller följande fyra områden:
- Föreningenskall enligt stadgarna ha
allmännyttigt ändamål.
- Den skall också bedriva allmännyttig
verksamhet.
- Medlemskapet skall vara öppet.
- Kravet på inkomstanvändning måste
uppfyllas.

Det gäller att samtliga dessa krav måste vara
fullföljda. Det räcker således inte att föreningen
enligt stadgarna bedriver allmännyttig verksamhet.
Man måste också i verkligheten bedriva sådan
verksamhet.

Vad är allmännyttig verksamhet?
Till allmännyttig verksamhet enligt skattelagen
räknas att:
- Främja Sveriges försvar.
- Främja vård och uppfostran av barn.
- Lämna bidrag för undervisning eller
utbildning.
- Utöva hjälpverksamhet bland behövande.
- Främja vetenskaplig forskning.
- Främja religiöst, välgörande, socialt, politiskt,
konstnärligt, idrottsligt eller liknande kulturella ända-
mål.

Allmännyttig verksamhet
Det räcker inte att det ändamål som anges i stad-
garna är allmännyttiga. Den verksamhet som klub-
barna bedriver skall också till minst 90 % tillgodose 
allmännyttiga ändamål.

Öppet medlemskap
Ingen, som delar klubbens och Lions målsättning 
och följer dess stadgar, får förvägras medlemskap 
eller uteslutas ur klubben om den skall betraktas 
som “öppen”.

Inkomstanvändning
Under en period av cirka 5 år måste klubben
använda minst 80 % av sina inkomster i den
allmännyttiga verksamheten för att betraktas som
allmännyttig ideell förening med dess skattefördelar.
Detta innebär dock inte att 20% kan betraktas som
administrativa kostnader för klubben, som man
ibland tolkat det. Enligt våra etiska riktlinjer måste
vi fortsatt strikt skilja mellan administrativa- och
aktivitetsmedel. (Däremot får givetvis de för aktivi-
tetens genomförande faktiska direkta kostnaderna 
belasta aktiviteterna.)

Rörelseinkomster
Om klubben bedriver rörelse (som Skatteverket 
även benämner näringsverksamhet) föreligger
skattskyldighet för denna verksamhet. Dock är
rörelseinkomst, som ligger inom ramen för normalt
vedertagen insamlingsverksamhet (“hävd”),
skattefri. 

Till rörelseinkomster, som normalt
betraktas som skattefria, hör bl.a.:
- Entréavgifter vid idrotts- och kulturevenemang.
- Försäljning av märken, böcker, affischer och
andra föremål med anknytning till vår verksamhet.
- Bingo, lotterier, basarer, tillfälliga loppmarknader, 
fester eller insamlings- och försäljningskampanjer.

Skatteverket har en lathund varav framgår vilket
inkomstslag som är att betrakta som näringsverk-
samhet och som ev. kan anses som skattefri. Från 
Skatteverkets sida har man tyvärr haft en tendens 
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att slaviskt följa de uppräknade exemplen på skatte-
fria inkomster utan hänsyn till att nya tillkommit, som 
rimligen också borde räknas till skattefria rörelsein-
komster. I det fallet har domstolarna i några fall varit 
mera generösa i sina bedömningar. Det är därför 
svårt att exakt ange när skattskyldighet föreligger 
och när verksamheten skall betraktas som skattefri 
rörelse. Dock brukar verksamhet med anställd och 
regelbundet förekommande försäljning, t.ex. från 
fast butikslokal, betraktas som skattepliktig inkomst. 
Samma sak gäller verksamhet som normalt inte 
förknippas med ideell verksamhet. Det är viktigt att 
notera att skattskyldigheten är beroende av verk-
samhetens art och omfattning oavsett att influtna 
medel används i den ideella verksamheten.
Inkomster, som utgör ersättning för utfört arbete,
t.ex. inventering i butik, anses inte utgöra skattefri
verksamhet för allmännyttiga ideella föreningar!

Vid bedömning av om skatteplikt för rörelseinkom-
ster föreligger gör man en huvudsaksbedömning. 
Om den skattefria delen uppgår till 70-80% brukar 
normal även den resterande skattepliktiga verksam-
heten betraktas som skattefri. Är å andra sidan den 
skattefria delen lägre än 70% riskerar hela verksam-
heten att betraktas som skattepliktig.

Organisationsnummer och deklarations-
skyldighet
Varje lionklubb är ett självständigt rättssubjekt och
skall som sådant ha ett eget organisationsnummer. 
Saknar man sådant kan man ansöka härom hos 
Skatteverket via dess hemsida www.skatteverket.se. 
När man innehar ett organisationsnummer brukar 
man automatiskt få en deklarationsblankett, blankett 
3, tillsänd.

Lionklubb som betraktas som allmännyttig ideell
förening, vilket normalt gäller lionklubbarna, fyller i
sidan 4 på blanketten. Om klubben av någon
anledning inte betraktas som allmännyttig ideell
förening så skall sidorna 1 och 2 fyllas i. Allmännyt-
tig ideell förening kan även ansöka hos Skatteverket
om befrielse att lämna Särskild uppgift på blankett
3. Sådant tillstånd brukar lämnas för begränsat
antal år.

Deklarationstidpunkterna har from 2014 ändrats så 
att organisationer, som har bokslut 30 juni, vilket 
genomgående gäller för Lions, skall avlämna sina 
deklarationer senast 15 december samma år. 

Skattskyldighet för gåvor och arv
Skattskyldighet för gåvor och arv upphörde 2004.
Det innebär att lionklubbar inte behöver betala skatt
härför. Däremot föreligger ingen avdragsrätt för
givaren med några få undantag.

Aktieägare i börsnoterat bolag kan skänka sin
utdelning till allmännyttig ideell organisation om
utbetalningen sker direkt från utdelande bolag till
den allmännyttiga organisationen utan att ha passer-
at aktieägaren. För det fall behöver aktieägaren 
inte skatta för utdelningen och därmed indirekt få 

avdragsätt för gåvan. Från 2012 har en ny bestäm-
melse trätt i kraft, som dock inte torde få några 
effekter på våra lionklubbar. Möjlighet föreligger att 
få skattenedsättning med 25% för gåvor på minst 
500 kr per gång och sammanlagt högst 6 000 kr till 
av Skatteverket godkänd ideell organisation. Sådant 
godkännande kostar emellertid 10 000 kr vid ansö-
kan och 7 000 kr för förnyande. Om Skatteverket 
inte godkänner organisationen återbetalas inte avgif-
ten! Med dessa kostnader torde knappast någon
lionklubb finna det lönsamt att ansöka om godkän-
nande. Gåvor kan fortsatt lämnas till lionklubbar 
utan skattekonsekvens för klubben. Däremot får 
givaren ingen skattenedsättning för gåvan.

Moms
Allmännyttiga ideella föreningar, som inte är skyldiga 
att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är 
heller inte skyldiga att deklarera och betala moms. 

Reklamskatt
Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet 
offentliggör skattepliktig annons eller reklam i annan 
form. Redovisningsskyldighet föreligger om det sam-
manlagda beskattningsvärdet överstiger 200 000 
kronor. 

Observera att redovisningsskyldig är man även om 
man inte bedriver verksamheten yrkesmässigt när 
sammanlagda reklamintäkter överstiger 20 000 kro-
nor under ett verksamhetsår. Detta kan vara aktuellt 
för vissa lionklubbar. 

Rättsfall
Under senare tid har enligt min kännedom 3
avgöranden fattats som har inverkan på lionklubbars
verksamhet.

I ett fall har Kammarrätten vägrat en klubb skatte-
befrielse för inkomst från garderobsverksamhet vid 
teaterföreställningar. Inkomsten betraktades inte 
som hävdvunnen insamlingsverksamhet. I ett annat 
fall har Förvaltningsrätten fastslagit att inkomst i 
samband med två årliga marknader från parkerings-
verksamhet som klubben bedrivit tillsammans med 
femtontalet andra ideella föreningar, skall betraktas 
som hävdvunnen insamlingsverksamhet och inte
beskattas. Kammarrätten i Sundsvall avkunnade en
motsvarande dom gällande en idrottsförening, som
likaledes befriades från inkomstskatt för parkerings-
verksamhet.

Skatteutredningar
Vid skrivningstillfället (maj 2014) finns en pågående 
skatteutredning som gäller momsfrågan för ideella 
sektorn. Vad gäller denna så finns ett EU-direktiv, 
som inte tillåter momsbefrielse för allmännyttiga 
ideella föreningar. Skälet anges vara att det skulle 
innebära en konkurrensfördel i förhållande till de 
butiker och företag som bedriver motsvarande 
verksamhet. Sverige har begärt dispens men EU har 
avslagit begäran. Regeringen arbetar tillsammans 
med några andra länder i samma situation för en 
alternativ lösning och statsministern har lovat att de 
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drabbade organisationerna på något sätt skall hål-
las skadelösa om ingen kompromiss med EU kan 
uppnås. Beslut i frågan kan dröja ytterligare några 
år. Till dess gäller fortsatt momsfrihet för alla ideella 
allmännyttiga organisationer. 

Sammanfattning
Även efter de ändringar i skattelagstiftningen för 
allmännyttiga ideella organisationer som trädde i 
kraft 1 januari 2014 torde de flesta lionklubbar som 
antagit normalstadgarna för lionklubbar och bedriver 
normal verksamhet inte ha några problem vad gäller 
skattskyldighet. Det är dock viktigt att notera samt-
liga kriterier för skattefrihet måste vara uppfyllda. 
Var särskilt noga med inkomstverksamheter, som 
kan betraktas som näringsverksamhet.  

Har du frågor med anledning av denna redogörelse 
eller som rör klubbens skattesituation är du välkom-
men att höra av dig till mig, så skall jag försöka 
hjälpa dig på bästa sätt. Du kan nå mig via e-post 
hondrejka@telia.com eller telefon 023-339 60.

2014-05-14
Heinz Ondrejka

PID

Ref: Riksdagstryck
Skatteregler för ideella föreningar 
SKV 324 utgåva 21
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Det är viktigt att Lions är känt. Det är viktigt för 
aktiviteterna och för folks vilja att stödja en klubb i 
arbetet.

Public Relations
PR är marknadsföring av en produkt. Produkten är 
Lions. Antingen vi gör det avsiktligt eller inte, sänder 
vi alla ut signaler om vem vi är och vad vi står för. 
Public Relations (PR) är viktig därför att den låter 
allmänheten veta vad som händer. Det finns ett 
definitivt samband mellan Public Relations,  
framgånsrika lokala projekt och stöd från allmän-
heten. Det kan även hjälpa klubben att skaffa nya 
medlemmar. Människor vill tillhöra en framgångsrik 
och förtroendeingivande organisation.
Ett sätt att göra PR är att förse massmedia med 
nyheter. 

Vad är en nyhet?
Innan man överväger att offentliggöra ett projekt bör 
man fråga sig: Skulle en icke-Lion tycka att detta är 
intressant? Ibland blir svaret “ja” och andra gånger 
“nej”. Det är viktigt att inse att en del projekt, trots att 
de är värdefulla, helt enkelt inte har “nyhetsvärde”.
Man måste alltså bestämma vilka aktiviteter som är 
intressanta och värda att vidarebefordra till media. 
En aktivitet med nyhetsvärde är den som gagnar 
kommunen och dess medborgare,
inkluderar medverkan från allmänheten eller andra 
grupper i kommunen (insamlingar av pengar, eller 
glasögon exempelvis), utför samhällsservice (besök 
hos gamla eller information om drogmissbruk).
En distriktsguvernörs besök i en klubb är i och för 
sig ingen nyhet, men kan ha nyhetsvärde om han/
hon besöker ett speciellt klubbprojekt eller håller 
ett anförande om ett aktuellt ämne till exempel våra 
hjälpprojekt.
Det kan vara svårt att bestämma vilka aktiviteter 
som har nyhetsvärde. Ett råd är att gå direkt till käl-
lan - läsa lokaltidningen, titta på nyheterna i lokal-TV 
och lyssna på lokalradion för att få en känsla av det 
som intresserar allmänheten.

Mediakontakter
Personliga kontakter med journalister och redak-
tionssekreterare kan vara till stor glädje och nytta för 
klubben. 
Dock måste man inse att alla aktiviteter inte kom-
mer eller kan publiceras. Det är redaktionens sak 
att prioritera och bestämma vad som skall införas 
i tidningen eller tas med i nyhetssändningen. Det 
finns alltid plats för dagsaktuella händelser och 
dessa prioriteras. Tillåter utrymmet inkluderas våra 
aktiviteter. Det vanliga är att lokalpressen nämner 
Lions oftare.

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden är det vanligaste sättet att över-
lämna information till media. Här nedan följer några 
tips till artikelskrivaren.
1.Skriv för läsaren 
2.Skriv enkelt och tydligt
a/ Motstå alla frestelser att krångla till språket.
b/ Göm dig inte bakom luddiga formuleringar.
c/ Se upp med långa ord och långa meningar. 
3. Skriv inte längre än du behöver
4. Lämna ingen av läsarens frågor obesvarade.
5. Nyhetsartikel
a/ En nyhetsartikel skall helst ge svar på frågorna:
Vem, var, vad, när, hur och varför.
b/ Inled artikeln med det intressantaste. Därefter det 
näst intressantaste, därefter det näst-näst intres-
santaste osv. Tänk inte på inledning, avhandling 
och avslutning - som vi lärde i skolan. Däremot skall 
man tänka på ingressen.
h/ Rubriken skall leda till läsning. “Ingressen” (inled-
ningen) förklarar vad artikeln handlar om.
c/ En bra regel säger att ingressen skall ha sådant 
innehåll att det går att göra rubrik på den.
d/ Skriv artikeln innan rubriken.
e/ Börja inte artikeln med en fråga.
f/  Skriv så att artikeln kan kortas bakifrån.
g/ Dela upp artikeln i korta stycken.

Skriv artikeln så här:
-  Nyheten i rubriken
-  Vem, vad, när, hur
-  Närmare detaljer
-  Motivering (varför)
-  Kompletterande uppgifter
-  Ytterligare information

Om ni vill veta mera om Lions Club Mickelstad och 
vår internationella organisation, har vi medlemmar 
som gärna ställer upp för att berätta om de många 
projekt som vi stöder. Ring Ingrid Andersson 87 
65 43 för ytterligare information. Ingrid Andersson, 
ordförande

Tänk på att en enkelt utformad, faktafylld text kom-
mer att ges förtur framför en som måste bearbetas 
eller till och med skrivas om.
Pressmeddelande och/eller inbjudan skall tillställas 
de redaktionssekreterare, journalister och ny-
hetsredaktörer som finns på klubbens adresslista. 
Meddelandet bör sändas via e-post.

Att synas utåt - eller det goda förhållandet till 
allmänheten



Det är viktigt att vi ständigt påminner oss själva och 
alla andra om att vi är en världsorganisation med 
vårt hjärta och engagemang i det egna samhället. 
Lions numerär och resultaten man nått fram till 
skapar respekt hos allmänheten och bygger upp 
klubben statusmässigt. Men för det krävs att vi 
informerar om organisationen - ständigt. Främst på 
hemmaplan!

Sociala medier
Facebook, YouTube, Instagram, Flickr, Twitter med 
flera så kallade sociala medier är gratis att använda 
för klubbar som vill sprida Lions namn och vad 
Lions gör. Multipeldistriktet använder dessa kanaler. 
På hemsidan finns utbildning i ämnena. 

    

Andra sätt och idéer
Även om klubben inte har något speciellt evene-
mang planerat är det viktigt att kontinuerligt profilera 
klubben och dess aktiviteter. Stödet från allmän-
heten bidrar till lyckade resultat.
Försäkra dig om att klubben - inklusive kontaktper-
son och telefonnummer - finns med i den lokala 
telefonkatalogen och lokala handböcker. Håll infor-
mationen aktuell.
Kommunen och skolorna är kanske villiga att ta in 
information om klubben i sin tidning.
Köp annonsutrymme, eller försök få gratis plug-
gannonser, i lokalmedia, i program för idrotts- och 
musikevenemang och skaffa publicitet samtidigt 
som klubben stöder samhället.
Donera medlemstidningen Lion till biblioteket.
Inbjud mediarepresentanter till ett klubbmöte och be 
dem berätta om sitt arbete och aktuella händelser. 

Uppföljningen
Uppföljningen av aktiviteten är en viktig sak. Det 
bästa tillfället att göra ett intryck är ibland efter  
evenemanget. Speciellt när det gäller insamlings-
verksamhet och andra evenemang som allmän-
heten stöder är det viktigt att upplysa om resultatet.
Gör det på följande alternativa sätt:
1/  Pressmeddelande: Om ingen journalist deltar 
i evenemanget, kan klubben skriva ett kort press-
meddelande med information om resultatet. Det 
kommer samtidigt att visa att klubbens aktiviteter är 
framgångsrika och värda att stödjas.
2/  Brev till insändarspalten: Klubben kan skriva 
ett brev till insändarspalten där klubben tackar 
allmänheten och berättar hur mycket man uppskat-
tar allmänhetens stöd och nämner samtidigt andra 
insatser som klubben gör för samhället.
3/  Annonsering: Om klubbens insändare inte 
publiceras, kan klubben eventuellt sätta in en kort 
“tack”-annons. En del tidningar ger rabatt på an-
nonser för icke vinstgivande organisationer och en 
del skänker ledigt utrymme. Undersök rabatt före 
engagemanget/aktiviteten.

Undvik engelska ord 
Bruket av den engelska titulaturen och ordalydelsen 
i ett svenskt pressmeddelande leder ibland till att 
meddelandet riskerar drabbas av ett löjets skim-
mer. Låt oss därför i kontakten med media och när 
vi utåt berättar om Lions, använda den svenska 
terminologin. 
Man kan med fördel ersätta med följande:
Lions Clubs , MD 101 - Lionklubbarna i Sverige eller 
Sveriges lionklubbar.
Guvernörsrådets ordförande - ordförande för 
Sveriges Lions. 
Guvernörsråd - Sveriges Lions styrelse

Guvernör i distrikt - Ordförande för Lions i distrikt.
Distriktsråd med distriktsstyrelse eller styrelsen för 
distrikt.
Klubbpresident med klubbordförande etc.

Pluggannonser
Pluggannonser betyder gratis annonser i mån av 
plats. Tidningarna har ibland plats över och därför 
är det bra att uppvakta tidningen/arna på orten och 
berätta om Lions och att  vi har pluggannonser 
samt fråga tidningarna om de kan ta emot Lions 
pluggannonser och sätta in dem utan kostnad för 
Lions när tidningarna har utrymme över. 

På www.lions.se och länken “Medlemmar” 
samt länken PR finner du pluggannonser, 
pressmeddelanden, banners för hemsidor, 
affischer, PowerPoint-presentation, logotyper 
med mera. 

På hemsidan hittar du även en länk till Lions Clubs 
Internationals hemsida med ytterligare PR material, 
som går att beställa.

(www.lionsclubs.org - eller via länken från vår 
svenska hemsida: www.lions.se) 

Du är också välkommen att ringa Lions kontor, så 
hjälper vi dig. 
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Bakgrund
Allt sedan Helen Keller 1925 utmanade Lions att bli “De 
blindas riddare” så har synvård varit Lions huvudaktivitet. 
Lions är också den första organisation som på allvar 
försökt att bekämpa de många olika synvårdsproblem 
som finns runtom i världen. Blindhet är fortfarande en av 
världens största tragedier och dessvärre ständigt ökande. 
Enligt gjorda beräkningar lider 135 miljoner människor av 
allvarliga synproblem. Antalet blinda beräknas uppgå till 37 
miljoner människor. Ungefär 80 % av desa är onödigt blinda. 
Prognoser säger att 74 miljoner människor kommer att vara 
blinda år 2020 och att antalet personer med nedsatt syn 
kommer att öka till 250 miljoner. Denna utveckling gjorde 
att SightFirst kom till. 

SightFirst är Lions Clubs Internationals synvårdsprogram 
och det mest omfattande programmet för att förebygga 
blindhet som vår organisation någonsin åtagit sig. Detta 
världsomfattande projekt ger varje klubb och medlem tillfälle 
att engagera sig i kampen mot blindhet, som går att förebygga 
och bota, genom att bidra med tid och ekonomiskt bistånd. 

Vad som kommit till medvetande på sernare tid är barns 
synproblem. Beräkningar visar att 19 miljoner barn är 
synskadade. Av dessa är 12 miljoner synskadade till 
följd av obehandlade brytningsfel, som med lätthet kan 
diagnostiseras och åtgärdas. 1,4 miljoner barn lider av icke 
behandlingsbar blindhet.

I kampen mot blindhet utnyttjar SightFirst vårt internationella 
nätverk av lionklubbar och deras resurser och erfarenheter 
inom synvården. De lokala lionklubbarnas pågående 
synvårdsprojekt utgör grunden för SightFirst-programmet. 

I områden där pågående synvårdsprogram inte täcker alla 
akuta behov kan Lions på distrikts- och multipeldistriktsnivå 
ansöka om SightFirst-anslag från LCIF till synvårdsprojekt, 
som utarbetas med hjälp av synvårdsspecialister och 
administreras av Lions. 

Sådana projekt, som sponsras och administreras av Lions, 
gör det möjligt att Lions intar en ledande roll världen över i 
kampen mot blindhet. SightFirst använder Lions befintliga 
infrastruktur för att finna lösningar, anpassa projekten till 
respektive områden, genomföra projekt för att eliminera 
orsakerna till blindhet som går att förebygga och tillhandahålla 
behandling som återger synen till människor som riskerar att 
bli blilnda i onödan. 

Campaign SightFirst
Under åren 1991-1994 genomfördes den ditills största 
gemensamma insamlingen bland världens lionklubbar genom 
Campaign SightFirst. Målet var att samla in 130 miljoner USD 
i kampen mot den onödiga blindheten. Slutresultatet blev 143 
miljoner USD, varav Sverige bidrog med 2,4 miljoner USD. 

Campaign SightFirst II
Med de insatser som gjorts med medel från den första 
Campaign SightFirst trodde man i slutet av 1990-talet vid 
planeringen av Campaign SightFirst att man i stort skulle 
komma tillrätta med problemet onödig blindhet. Så är 
emellertid inte fallet. En allt mer åldrande befolkning, kraftigt 
ökad barnblindhet och ökat behov av glasögon till barn 
bland annat gör att det fortfarande finns mycket att göra. Till 
detta kommer också att forskningen gett nya möjligheter. 
Utvecklingen med ny teknisk utrustning likaså. Som 

inledningsvis nämnts beräknar man att antalet människor 
med nedsatt syn nästan skulle fördubblas fram till år 2020 om 
inget ytterligare görs. Därför beslöts att genomföra Campaign 
SightFirst II, som avslutades 2008. Målet denna gången var 
att samla in 150 miljoner USD världen över. Detta uppnåddes 
redan i mitten av maj 2008. Ett tilläggsmål sattes därför till 
200 miljoner USD och även detta uppnåddes. Detta ger nya 
möjligheter att fortsätta kampen mot blindheten och fullfölja 
Helen Kellers uppmaning till Lions att bli “De blindas riddare”. 

Samarbetspartner
Vid projektutvecklingen samarbetar Lions med WHO och 
andra organisationer för att analysera problemen i världens 
olika regioner. Framstående ögonläkare och hälsovårdsex-
perter har anställts som rådgivare. I nära samarbete med 
regionala tekniska rådgivare och hälsovårdsmyndigheter 
fastställer de lokala lionmedlemmarna de mest angelägna 
ögonvårdsbehoven och utarbetar projekt för att avhjälpa 
dessa. Föreslagna projekt granskas därefter av SightFirsts 
granskningskommitté, som består av Lions och ögonvård-
sexperter.  Genom att utveckla program från grunden borgar 
de för att resurserna - både de ekonomiska och mänskliga - 
utnyttjas på bästa sätt. Blindexperterna anser att Lions Clubs 
International troligen är den enda organisation i världen som 
kan klara en satsning av denna omfattning.
 
De vanligaste orsakerna
I utvecklingsländerna är de vanligaste orsakerna till blind-
het xeroftalmi - ett symptom på A-vitaminbrist, trakom - en 
smittsam kronisk ögonsjukdom och onchocerciasis - flod-
blindhet. Grå starr orsakar hälften av all blindhet som går 
att bota i utvecklingsländerna, där behandlingen hitintills 
varit utom räckhåll för de flesta människor. I industriländerna 
fortsätter glaukom och diabeteskomplikationer att utgöra 
allvarliga problem.

A-vitaminbrist
Många fattiga barn, som äter kost som saknar viktiga näring-
sämnen, kan få A-vitaminbrist som kan leda till xeroftalmi. 
Utan behandling kan de bli blinda. A-vitaminbrist gör också 
barnen mer utsatta för tre andra dödliga sjukdomar: mässling, 
akut respiratorisk sjukdom och diarré. Som en följd dör 
mellan sextio och sjuttio procent av dem som lider av A-
vitaminbrist och inte erhåller någon behandling, inom ett år 
efter de blivit blinda.

Trakom
Dålig hygien, överbefolkning och brist på rent vatten kan 
leda till spridning av smittsamma sjukdomar. Trakom är 
en smittsam kronisk ögonkatarr, som är speciellt vanlig i 
torkdrabbade områden. Inväxta ögonfransar förorsakar 
ärrbildning, som kan leda till blindhet. Sjukdomen har ett 
smärtsamt förlopp.

Flodblindhet
I många delar av världen erbjuder floderna tillfälle till fiske, 
bevattning och tvättmöjligheter. Vissa floder utgör också 
äggkläckningsområden för den svarta stickflugan, som är 
spridare av flodblindhet - onchocerciasias. Miljoner mikrosko-
piska maskar infiltrerar offrets kropp och förorsakar svår klåda 
och ögonsår, som så småningom leder till obotlig blindhet. 
Sjukdomen drabbar i regel unga vuxna under deras mest 
produktiva år och som medför att deras liv förkortas och de 
blir en börda för familjen.
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Grå starr
Allteftersom livslängden ökar riskerar allt fler människor att få 
grå starr, en grumling av ögonlinsen, som leder till blindhet.  
Sjukdomen  drabbar i  första  hand  personer över 50 år. 
Orsaken till denna typ av starr är inte känd, men sjukdomen 
går att bota med en operation som återställer synen.

Glaukom
Miljoner vuxna världen över lider av glaukom. Många är dock 
inte medvetna om detta förrän det är för sent. Glaukom är en 
gradvis ökande sjukdom, som orsakar obotlig blindhet och 
drabbar i första  hand äldre människor. Den vanligaste for-
men orsakar en förhöjning av ögats inre  tryck. Allteftersom 
sjukdomen fortskrider minskar förmågan att se sidledes, som 
en följd av att synnerven har skadats. Utan behandling kan 
glaukom leda till blindhet.

Diabetisk retinopati
Diabetisk retinopati är en följdsjukdom vid diabetes. Blodkär-
len i den bakre delen av ögat brister och orsakar blödningar. 
Om dessa fortsätter under flera år kan näthinnan täckas av 
blod, vilket resulterar i blindhet. Laserbehandling minskar 
risken för allvarlig synnedsättning. 

Resultat hittills
Vad har hitills åstadkommits inom SightFirst? 
SightFirst fokuserar på att bygga omfattande och hållbara 
synvårdssystem och ger medel till projekt som tillhandahåller 
synvårdstjänster, bygger eller stärker synvårdsenheter, utbil-
dar yrkesfolk och ökar kunskapen om synhälsa i utsatta sam-
hällen.  Genom insamlingskampanjer har man fått resurser 
att investera i USD 415 miljoner i SightFirst-programmet. 
Med en genomsnittskostnad på bara USD 6 för att återställa 
en persons syn eller förhindra blindhet, kommer miljoner fler 
människor att få synens gåva. 

- Totalt har 1051 bidrag beviljats på sammanlagt USD 274 
miljoner i 102 länder.
-  7,84 miljoner personer har genom starroperationer fått 
sin syn återställd. 
- Genom förebyggande behandling har SightFirst hindrat  att 
30 miljoner människor blir blinda. 
- Tillhandahållit över 153 miljoner behandlingar mot flod-
blindhet. 
-  Byggt eller byggt till 593 ögonkliniker.
-  Utbildat eller tränat 664 268 ögonspecialister.
-  Genomfört över 16 miljoner ögonundersökningar på barn 
inom ramen för projektet “Sight for Kids” (syn för barn).
-  Sjösatt världens första organiserade kamp mot barnblindhet 
tillsammans med WHO och inrättat eller förbättrat 34 ögon-
center för barn. Dessa har påverkat 112 miljoner barns liv. 
-  Tillhandahållit managementträning för 265 olika sjukvård-
senheter. 
Några axplock från årets aktiviteter:  
-  38 projekt till ett sammanlagt värde av cirka USD 8,9 
miljoner har beviljats.
-   Första omgången av SightFirst undersökningsprojekt 
har beviljats för aktiviteter i Bolivia, Etiopien, Indonesien 
och Tanzania. 
- Första projekt godkända för Östtimor, MD 300 Taiwan.
- Nya Sight First projekt godkända för Tjeckien (utbildning 
av barnögonspecialister från Östeuropa och Centraleuorpa), 
Turkiet (synnedsättning), Tyskland och Kuba (barnögonvård). 
- Fortsatt stöd ionom nya Sight First-områden. 

Maj 2014
Heinz Ondrejka, PID    
   

Röda Fjädern
Röda Fjädern har genomförts vid sex tillfällen, senaste 
verksamhetsåret 2012/2013. 

Insamlingsresultat
1965 tillsammans med stiftelsen Focus och till förmån 
för bostäder till handikappade. Kampanjen inbringade 
13 miljoner kronor.

1969 tillsammans med  Riksföreningen mot cancer 
och till förmån för cancerforskningen. Kampanjen 
inbringade 33 miljoner kronor.

1989 tillsammans med Riksförbundet mot  Astma och 
Allergi och till förmån för forskningen inom astma-
allergi. Kampanjen inbringade 64 miljoner kronor.

1999 till förmån för forskningen om åldersrelaterade 
sjukdomar och andra åtgärder med inriktning mot 
ökad livskvalitet. Kampanjen inbringade för Sveriges 
del 11,4 miljoner  kronor och för hela Norden 85 
miljoner.

2009 genomfördes en Röda Fjädern insamling till 
förmån för hjärnforskningen om beroende, i samarbete 
med Hjärnfonden. Insamlingen pågick till 2009 års slut. 
På Riksmötet i Visby 2010 redovisades ett resultat på 
9 miljoner kronor.

2012/2013 till förmån för forskningen om barndiabetes 
tillsammans med Barndiabetes-fonden. Slutresultatet 
redovisades på Lions Riksmöte i Linköping 2014. 
Resultatet blev 10,4 miljoner. 



Lions Quest
Lions Quest Tillsammans är en av de största satsningar 
som har gjorts från Lions sida, att via lärare och övriga 
vuxna, nå skolungdom inom området etik och livskvalitet, 
för att erbjuda ungdomar en drogfri uppväxt som även är 
fri från mobbning och våld. Det är tack vare lionklubbarna 
och dess medlemmar samt skolpersonal som program-
met spridits i Sverige. En verklig satsning på  barns och 
ungdomars livskunskap. Det är viktigt att denna satsning 
fortsätter. Lions eget värdegrundsprogram Tillsammans 
kan ge våra ungdomar en sund och stabil värdegrund att 
bära med sig också som vuxna.

Varför satsar Lions på läromedlet 
Tillsammans? 
• Tillsammans utvecklar färdigheter i att:
 -  arbeta tillsammans
 -  visa respekt för andra människor
 -  ta ansvar
 -  fatta positiva och sunda beslut
 -  handskas med konflikter
 -  sätta upp mål

• Lions vill stärka barns och ungdomars   
 självdiciplin, ärlighet, familjelojalitet och   
 samhällsengagemang.

• Lions vill dessutom hjälpa unga människor att  
 utveckla goda egenskaper, till exempel visa gott  
 omdöme och gott kamratskap. 

• Lions Quest Tillsammans är ett led i Lions  
 förebyggande arbete mot drogmissbruk, våld  
 och mobbning.

Om Lions Quest
Lions Quest introducerades i Sverige 1987. Till och med 
2013-06-30 har drygt 30 000 lärare och annan skolperson-
al från förskolan till och med gymnasiet utbildats i lärom-
edlet. Lions Quest finns i ett 80-tal länder i världen. Lions 
Quest ägs av LCIF, Lions Clubs International Foundation. 

Vad handlar läromedlet om?
Lions Quest Tillsammans är ett program som vänder sig 
till barn och ungdom från förskola till och med gymnasiet. 
Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skol-
personal och är väl anpassat till den senaste läroplanen. 
Läromedlets innehåll är utformat för att uppmuntra och 
stärka ett positivt beteende.

Läromedlet är uppbyggt kring punkterna:
• Kommunikation - förmågan att uttrycka idéer klart och 
tydligt.
• Samarbete - att arbeta tillsammans med andra mot ett 
gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbets-
gruppen.
• Konflikt och problemhantering - att effektivt kunna hands-
kas med personliga utmaningar och konflikter med andra.
• Att respektera och uppskatta sig själv och andra - att 
erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur 
människor både är lika och olika varandra och att lära sig 
fungera med andra människor hur olika de än kan vara.
• Att stå emot negativa påtryckningar - att kunna säga nej  
till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan.
• Att hjälpa eleverna  att utvärdera sina egna tidigare 
prestationer och att sätta upp mål för framtiden.

Läromedlet visar hur man kan arbeta långsiktigt  och före-
byggande för att nå målet - en bättre livskvalitet.

Hur anordnas Lions Quest-kurser?
En Tillsammans-kurs omfattar en eller två dagar. I regel 
anordnas en kurs för personal från förskoleklass till skolår 
3, eller en kurs för personal inom skolår 4 - 9. Kursen för 
förskolan och gymnasieskolan anordnas som en en- 
dagskurs och kan ej kombineras med andra stadier. Kur-
serna kan ordnas som öppna (centrala) eller lokala kurser. 

Öppen (central kurs)
Öppna (centrala kurser) brukar anordnas i liondistriktens 
regi som internatkurser. För att slippa problem med vika-
riefrågor läggs kurserna oftast på tidpunkter då skolper-
sonalen har fortbildningsdagar. Till en öppen kurs, kan 
personal från flera skolor anmäla sig. Även Lions Quest-
kontoret anordnar ibland öppna kurser. 

Lokal kurs
På senare år har många skolor, kommuner eller klub-
bar utnyttjat möjligheten att anordna egna kurser vid en 
tidpunkt som de själva bestämt. En modell att anordna 
kurser är att enskild lionklubb, klubb/kommun eller klub-
bar samverkar. Vid en lokal kurs utbildas vanligtvis hela 
personalen på skolan. 

Uppföljningskurs
En uppföljningskurs kan anordnas för skolpersonal som 
tidigare har genomgått Lions Quest-utbildningen Tillsam-
mans. Avsikten är att deltagarna skall ta del av de senaste 
rönen beträffande undervisning, få repetition samt utbyta 
erfarenheter.
En uppföljningskurs kan anordnas som en kvällskurs eller 
dagtid och omfattar 3-5 timmar. Arrangören kan vara en 
enskild klubb/skola/kommun eller klubbar i samverkan. 

Kostnader
Vad de olika kurserna kostar finns att läsa på Lions Quests 
hemsida, www.lions-quest.se

För varje kurs finns ett tak på högst 35 deltagare. 
Ytterligare några fler kan få delta, men då debiteras en 
extra kostnad för dem. I kostnaden för kurserna ingår kurs-
material samt  lärarhandledningar för aktuellt skolår. 
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Bilden  är på Quintus, Tillsammans-programmets populära 
nalle.



Lion Mints    
Ett bra sätt att skaffa pengar till Tillsammans-kurser och 
andra ungdomsprojekt är att sälja Lion Mints. Att minten är 
lättsålda kan många klubbar vittna om.
Minten säljs i kartonger som innehåller 48 askar med 12 
rullar i varje ask. 
Det aktuella priset på minten och mintställen finns att läsa 
på Lions Quests hemsida, www.lions-quest.se.

När varje rulle sålts för 10 kr blir vinsten per kartong  
3 260 kronor för klubben.  

Beställning sker hos Lions Quest-kontoret, via hemsi-
dan eller per telefon, fax eller e-post.

Hemsida: www.lions-quest.se
Telefon: 08-744 59 00
Fax: 08-726 92 00
E-post: kansli@lions-quest.se

Bankgiro: 592-4170

Lions Quest TILLSAMMANS - så mycket mer!

LEO
LEO-programmets syfte är:
“Att ge ungdomen tillfälle att genom egna och gemensam-
ma initiativ utvecklas till ansvarsmedvetna medborgare i 
det lokala, nationella och internationella samhället.”
    LEO finns idag i över 140 ländermed 150 000 medlem-
mar i 6 000 klubbar. LEO har som mål att hjälpa där hjälp 
behövs och bli en värdefull tillgång för sin kommun. Ett 
medlemskap i LEO har många fördelar. LEO-ungdom 
brukar utveckla starkt självförtroende och bättre organisa-
tionsförmåga. 
    Gemenskapen gör att alla medlemmar engagerar sig 
både för sin egen trivsel och för medmänniskan.  
Vänskapsbanden som knyts brukar hålla i många år och 
LEO-programmet är en väg in i Lions. För att bli medlem i 
LEO, bör man ha fyllt 12 år och vara högst 30 år. 

LEO-progammets historia.
Jim Graver och William Ernst, som var medlemmar i 
Lions Club Glenside, Pennsylvania, USA bildade världens 
första LEO-klubb år 1957. Medlemmarna kom från ett 
basebollag och LEO:s officiella färger blev de samma som 
baseballagets, rödbrunt och guld. Det dröjde inte länge 
förrän flera klubbar bildades och i oktober 1967 antogs 
LEO-programmet som ett av Lions Clubs Internationals of-
ficiella program. 1996 bildades den 5 000:e LEO-klubben 
i Colombia.

LEO är en aktivitet inom den lokala lionklubben. Det 
innebär att de kostnader som uppstår för att bilda en LEO-
klubb, får tas ur klubbens aktivitetskassa. Så också för 
LEO-medlemmarnas årliga medlemsavgifter.

Kostnader
Organisationsavgiften för att starta en LEO-klubb är USD 
100 och måste betalas av fadderklubben. Den täcker 
LEO-klubbens organisationscertifikat, informationsmaterial 
för fadderklubben, material för LEO-klubbens tjänstemän 
och foldrar för nya medlemmar, samt medlemsnålar och 
medlemskort. Om klubben skulle ha mer än 20 medlem-
mar, tillkommer USD 5 per medlem utöver 20 för  
motsvarande material.

Årsvgiften för LEO-klubbar är USD 90 per klubb. Avgiften 
täcker bland annat material om ledarskapsutveckling och 
serviceaktiviteter, trycksaker och information om LEO-
programmet, internationella nyhetsbrev och adminstrativa 
kostnader. Avgiften debiteras proportionerligt från och med 
kvartalet efter det att klubben bildats.

För mer information om hur man startar en LEO-klubb se 
www.lionsclubs.org där mycket mera information finns att 
hämta.

LEO:
L = Ledarskap
E = Erfarenhet
O = Omtanke

89



Orkester Norden 
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Årets orkester och turné
Som tidigare under fem år har orkestern producerats 
av tre institutioner i Kristiansand, Norge: Kristiansands 
symfoniorkester, universitetet i Agder samt internationella 
kyrkofestspelen. Konstnärlig ledare och dirigent har varit 
Rolf Gupta, som är en mycket meriterad orkesterledare 
och f n chef för symfoniorkestern i Kristiansand. Sedan 
förra året har orkesterns status diskuterats livligt av de 
organisationer som hittills drivit detta projekt. Man har 
nu kommit fram till att orkestern skall ha en förening 
som administrativt ansvarig. Under de kommande fem 
åren skall orkestern ha sin placering i Aalborg, Danmark. 
Finansieringen för den kommande femårsperioden där lär 
vara i hamn. Lions NSR har ju beslutat att höja sin andel 
av kostnaderna från SEK 3.000 till SEK 4.500 pr musiker 
med hänsyn till valutaförändringar som ägt rum sedan 
1996. Under åren 1993 – 1996 var bidraget SEK 5.000 för 
att därefter bli SEK 3.000.    

Bakgrunden till projektet
Grundplåten till Orkester Norden var ett överskott från 
Lions Internationella narkotikaseminarium 1987. Det var en 
gåva från Lions i Norden till Lions Internationelle President 
Sten Åkestam, Stockholm. Lennart Fridén var i egenskap 
av sekreterare för Lions Nordiska Samarbetsråd, 
ordförande i den kommitté som genomförde seminariet. 
Fridén fick i uppdrag att föreslå ett nytt ungdomsprojekt 
med överskottet från narkotikaseminariet som grundplåt. 
Beslutet blev att försöka få till stånd ett samarbete kring ett 
musikprojekt med Föreningarna Nordens Förbund.

Uttagning av musiker
Ansökan från musiker 15 – 23 år har sänts till Joint/
Venture-gruppen i Kristiansand, som svarar för 
orkesterns produktioner. Producent är Gisle Sandvand 
och daglig ledare Anne Hilde Hals. Uttagning har skett 
genom uppspelning vid olika musikhögskolor i Norden. 
Musikernas kompetens har ökat för varje år bl a beroende 
på att de sökande blivit äldre. Den konstnärliga nivån är 
som hos de främsta professionella symfoniorkestrarna. 
Många lysande recensioner bekräftar detta. Seminariet 
och repetitionsperioden i 10 dagar är samtidigt en 
poänggivande högskolekurs.

Dirigenter
Genomgående har orkestern haft förmånen att ha 
de förnämsta världsdirigenter: Esa Pekka Salonen, 
Susanna Mälki, Okko Kamu, Mark Wigglesworth, Vailij 
Petrenko, Petri Sakari, Roy Goodman, Jorma Panula, Leif 
Segerstam, Paavo Järvi, Tuomas Olilla, En Shao, Stefan 
Solyom och Rolf Gupta.

Uppdrag som gett Orkester Norden hög status
Orkestern har fått hög status främst i samband med 
Nordiska Rådets konserter vid invigningen av de 
nordiska ambassaderna i Berlin 1999, i Köpenhamn 
2000 och vid Nordiska Rådets 50-årsjubileum i Operan, 
Helsingfors 2002 med Esa Pekka Salonen som dirigent. 
Vid 60-årsjubileet 2012, även detta i operan i Helsingfors 
dirigerade Rolf Gupta. Firandet av 100-årsdagen av 
Dag Hammarskjölds födelse arrangerades av svenska 
regeringen som en konsert vid Backåkra gård i Skåne.

Hederspresidium
Orkester Nordens hederspresidium består av f president 
Vigdis Finnbogadottir, f statsmininstrarna Odvar Nordli, 

Anker Jörgensen, och Thorbjörn Fälldin samt f presidenten 
i finska riksdagen Hetemäki-Olander. Medlemmarna 
av hederspresidiet har vid några tillfällen utfört goda 
lobbyinsatser. F president Vigdis Finnbogadotiir var starkt 
engagerad när orkestern gav en konsert i Reykjavik.

Orkesterns ekonomi
Finansieringen från starten har främst bekostats av 
Nordiska Rådet med ca  SEK 30.000.000, Nordiska 
investeringsbanken med ca 5.500.000, Svenska 
Rikskonserter 9.000.000, Nordiska kulturfonder 600.000 
samt Lions NSR ca 5.000.000. Totalt ca 50.000.000.

Lions insatser
Lions har en koordinator i varje nordiskt land för att 
svara för information till de lokala klubbarna och hjälpa 
musikerna att få fram stipendier. Koordinator för Danmark 
är Erik Budtz, Finland: Markus Flaaming, Island: Gudrun 
Yngvadottir, Norge: Erik Evang och Sverige: Lennart 
Fridén. Lions sponsrar musikerna med SEK 4.500 efter en 
rekommendation av Lions Nordiska Samarbetsråd. Flera 
Lionsklubbar har också sponsrat musiker från Estland, 
Lettland och Litauen. Lions klubbar utför många olika 
arbetsuppgifter och svarar för måltider vid konserterna.

Musikernas fördelning på olika länder 1993 - 2013
Uttagning sker utan hänsyn till storleken av resp lands 
befolkning eller del i finansieringen. Vid en jämförelse 
mellan kvotering efter befolkningens storlek och de 
faktiskt uttagna visar det sig att de som tjänat mest på att 
uttagningen sker endast efter kompetens är musikerna 
från Island och Finland.

 
Antal platser/inv   Verklig fördelning
Danmark 330        247
Finland    330        412
Färöarna     3          10
Island        21        182
Norge      312        327
Sverige    603        452

Totalt Norden 
1993-2013           1630
Estland, Lettland, 
Litauen                  128
Övriga                     39                                                                                                      
Totalt                   1779 

 
Orkester Nordens framtid
Nordiska Rådet  har gjort Orkester Norden till en fast 
post på Nordiska Rådets budget! Detta är en verklig 
helomvändning jämfört med den inställning vi mött under 
de senaste åren. Från 2014 tar man i Danmark  över 
produktionen. 
.
I samband med Lions Clubs Internationals världskongress 
i Hamburg i juli 2013 gav orkestern en konsert för 
deltagarna i kongressen. Vid välkomsthälsningen 
före konserten  hyllades PCC Lennart Fridén av sin 
efterträdare PID Per K Christensen för sina insatser under 
de 20 år han varit Lions NSR:s representant i styrelsen för 
orkestern. 
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Lions och miljöfrågan

Var står Lions?
Rovdriften med våra naturresurser och bristande 
handlingsförmåga i klimatfrågan beror inte på de slösaktiga 
och egoistiska utan på likgiltigheten från oss som har det bra 
och lever väl men inte inser vad som kommer att hända, för 
våra efterlevande – våra barn.

Lions deklaration om den mänskliga miljön kom till redan 
i oktober 1972 och lyder såhär:
”Lions Clubs International, som inser den menliga inverkan 
som mänsklig aktivitet har på förhållandet mellan de 
olika komponenterna i den naturliga miljön, särskilt då 
den koncentrerade stadsbebyggelsen, den industriella 
expansionen, exploateringen av resurserna och de växande 
tekniska framstegen och som vidare inser den avgörande 
betydelsen ett återställande och vidmakthållande av den 
ursprungliga miljön har för mänsklig välfärd och utveckling, 
förklarar att det ingår i Lions Clubs Internationals fortlöpande 
policy att på allt sätt främja allmän välfärd, att skapa och 
upprätthålla sådana förhållanden att människan och 
naturen kan existera i fruktbar harmoni samt fylla de sociala, 
ekonomiska och övriga krav som nuvarande och kommande 
generationer kan ställa

För att uppnå detta mål fordras att såväl enskilda medborgare 
och samhällen som företag och institutioner på alla nivåer 
känner sitt ansvar och i lika mån medverkar i de allmänna 
ansträngningarna. Enskilda människor på livets alla områden 
som organisationer på olika verksamhetsområden kommer 
att skapa framtidens världsmiljö genom sina gemensamma 
ansträngningar. Kommunala och statliga styrelser kommer 
att kräva ett omfattande samarbete mellan nationer samt 
gemensamma insatser av internationella organisationer, 
eftersom problemen är regionala eller världsomspännande 
eller emedan de angår ett visst internationellt område.
Lionrörelsen är en av de internationella organisationer som 
bör samordna sina ansträngningar för att bevara och förbättra 
den mänskliga miljön till förmån för denna och kommande 
generationer”.

Sista stycket i denna deklaration är uppfordrande ord som 
manar till handling och efterrättelse.

Rent vatten – En mänsklig rättighet
Enligt FN är rent vatten en mänsklig rättighet, men fortfarande 
saknar en miljard av jordens befolkning tillgång till vatten.

Det är numera internationellt bekräftat att vattnet - 
förutsättningen för allt mänskligt liv - paradoxalt nog utgör 
ett växande hot mot människors välbefinnande och fredliga 
samexistens. En allt intensivare kamp måste därför föras, 
såväl för en tryggad tillgång på ett livgivande vatten som 
mot de ökande hälso- och krigshoten som ett alltmer 
miljöförändrat vatten och en tilltagande brist på vatten kan 
innebära. Att nya krig hotar (bland annat med vattnet som 
orsak) har bland annat uppmärksammats av FN i sin årliga 
rapport, 2007.

Som miljö- och vattenrelaterade sjukdomar kan nämnas:
Flodblindhet, Gula febern och Malaria. 

Vattenproblematiken i världen borde dessutom belysas 
bättre i all skolundervisning och i kommuners miljö- och 
hälsoarbete.

En kvinnofråga
Visst är miljöfrågan i hög grad en kvinnofråga. Det är kvinnor 
som får dra det stora och tunga ansvaret med bristande 
hygien och sjukdomar i familjen på grund av dåligt vatten. 

Konklusion
Vad Lions världen över omedelbart borde ta tag i är att 
leva upp till sin egen miljödeklaration från 1972 coh driva 
denna fråga på samma framgångsrika sätt som nu gjorts 
under nästan tre decennier mot drogmissbruk och för en 
bättre livskvalitet. Naturligtvis skall detta göras utan att göra 
avkall på alla andra av rörelsens och klubbarnas fina och 
nödvändiga program.  

Slutord
Dåvarande internationelle presidenten 2011-12, Dr Wing 
Kun-Tam, tog initiativ till en världsomfattande trädplantering 
under sitt presidentår. Lions världen över planterade under 
året mellan 150 och 200 miljoner träd. Ett fantastiskt initiativ 
och ett fantastiskt resultat. 

Jan-Åke Åkerlund
Tidigare medlem i internationella styrelsen

I styrgruppen ingår f n representanter för Föreningarna 
Nordens Förbund, generalsekreteraren Kristin Olafsdottir, 
ordföranden för Nordisk Konservatorieråd, Erik Birkeland, 
Jeunesse Musicales Danmark, Anders Christensen, 
De unges Orkester Forbund, Norge, Terje Winther, 
Musikalliansen Stockholm, Bosse Rydberg, Lions Nordiska 
Samarbetsråd, Per K Christensen, Danmark samt ledare 
för produktionen.

Utvärdering ger mycket positiva resultat
Svenska Rikskonserter har genomfört en enkät bland 
musiker som deltagit i orkestern 1995-2004.
Av 482 som svarat har 414 angett att de fortfarande 
spelar och 85% är fortfarande orkestermusiker och 
17 % är solister. Fast anställning har 54 %, 3,4 % är 
projektanställda och 34 % är frilansare. Det är 79 % som 
anger att Orkester Norden haft en avgörande betydelse 
för deras musikaliska utveckling och 75 % uttalar att de 
fortfarande har kontakt ned övriga musiker

Nossebro i maj 2014
Lennart Fridén , PCC, kontaktman för Lions MD 101. 

Ambassador of Good Will.



Värdfamiljerna
Familjer som är intresserade av andra länders kultur, tyck-
er om kontakten med ungdomar och är villiga att öppna sitt 
hem för en pojke eller flicka från ett annat land är mycket 
lämpliga att medverka. Det är inte nödvändigt att familjen 
har barn i samma ålder som  gästen. Familjen får gärna ta 
emot två eller flera ungdomar samtidigt.

Tiden
Ordningen när det gäller utbytesprogrammet är att ans-
varig för ungdomsutbytet i Sverige (YED) har vid Europa-
forum kommit överens med andra länders ansvariga för 
lägerverksamheten.  Snarast efter det att dessa avtal 
slutits (ungefär i slutet av oktober) finns information att 
hämtas på Lions hemsida ww.lions.se, lägerkatalog och 
ansökningshandlingar. 

Preliminäransökan  skall  vara  respektive distrikts YEC 
tillhanda senast den 15 december. Därefter skall den slut-
liga ansökningen vara YEC tillhanda absolut senast den 15 
februari. Den svenska ledningen kan inte alltid garantera 
plats på ett visst läger utan detta bekräftas först när besked 
lämnats av värdlandets utbytesansvarig.

Ungefär den 15 april bör en bindande bekräftelse från de 
blivande värdarna finnas hos klubben och den sökande. I 
annat fall skall distriktets YEC kontaktas.

Kostnader och transporter
Det är klubben som bär ansvaret för att stipendiatens resa 
sker på ett tillfredsställande och tryggt sätt. Lions  ledning 
rekommenderar bestämt att alla transporter, eventuellt med 
undantag  för resor inom Skandinavien, sker med flyg för 
att minimera risken att hamna i “fel sällskap”.  I priset som 
angivits vid respektive läger ingår (för Skandinavien gäller 
annat ressätt) flygpriser som offereras av en resebyrå med 
gott renommé. Priserna som anges gäller flygresa från 
Stockholm till respektive lands lägerplats. 
Resorna inom Sverige kan också ombesörjas av rese-
byrån.

Övriga kostnader är 750 kronor vilket inkluderar att man får 
en handbok, pins, standar, ryggsäck och en del informa-
tion.

Informationen
Det förväntas att den utresande känner till Lions verk-
samhet och att han eller hon på sin resa kommer att hålla 
ett litet föredrag om hembygden. Då måste också Lions 
lokala verksamhet beröras. Informationen till stipendiaten 
om klubbens arbete åligger  klubben medan övrig informa-
tion kommer att delges vid ett möte som genomförs av 
distriktansvariga i närvaro av stipendiaten tillsammans med 
föräldrarna och någon klubbrepresen-tant. Efter hemkom-
sten från lägret skall stipendiaten på ett klubbmöte lämna 
en redogörelse från resan. 

Det internationella
ungdomsutbytet
Lions program för internationellt ungdomsutbyte bygger på 
organisationens främsta syfte: “Att  skapa och upprätthålla 
en anda av samförstånd mellan jordens folk”. Programmet 
antogs 1961 och har som mål att skapa  bättre  förståelse  
mellan  världens  ungdom.  Omkring 60 000 ungdomar  
och värdfamiljer har hittills deltagit  i programmet. 
Lions utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna 
får lära känna hur man lever i andra kulturer och länder.  
Det genomförs ofta av enskilda klubbar eller en zon men är 
en angelägenhet för såväl distrikten  som  multipel-distrik-
tet.  Alla deltagare, både värdfamiljer och besökare, skall 
utses av en lionklubb och samordningen sker genom MD:s 
YE-ansvarige. (Se under MD:s kommittéer).

Internationella ungdomsläger            
Lions arrangerar läger över hela världen för att ge  
ungdomarna tillfälle att träffas under vänskapliga former. 
Lägren, som erbjuder många olika kulturella program, 
varar från två till sex veckor och inkluderar ofta vistelse i en 
värdfamilj omedelbart före eller efter lägervistelsen.

Deltagarna
För att deltaga i utbytet, krävs en ålder på mellan 17 och 
21 år. Han/hon skall vara intresserad av att lära sig mer om 
andra länder och vara villig att dela med sig av sin egen 
kultur. Deltagarna måste vara klart medvetna om  att de 
betraktas som representanter för sin familj, sin sponsor-
klubb, sin kommun och sitt land. De bör ha bra språk-
kunskaper och vara intresserade av värdlandets historia, 
seder och bruk.

Klubbens skyldigheter
Det åligger sponsorklubben att välja deltagare och samti-
digt informera denne och  föräldrarna om programmets mål 
och villkor. Klubben skall också se till att stipendiaten har 
lämplig försäkring och dessutom hålla kontakt med  
distriktets ungdomsutbytesordförande (se respektive dis-
trikts förteckning).

Finansieringen
Sponsorklubben betalar resan tur och retur samt försäkring 
om sådan erfordras. Det förekommer i en del fall att kost-
naderna delas mellan sponsorklubben och utbytesbesöka-
rens familj om kostnaderna är stora som till exempel för re-
sor till USA, Japan och Australien. Vissa länder har också 
lägeravgifter, dessa ska också bekostas av sponsorklub-
ben. Utgifterna i värdlandet står värdklubben respektive 
värdfamiljen för. Deltagarna skall ha med sig fickpengar för 
personliga utgifter som presenter, telefonsamtal, souve-
nirer etc.

Deltagande länder
I Lägerkatalogen, som finns på Lions hemsida, www.lions.
se, framgår med vilka länder Sveriges Lions har utbyte. 
(Se resp distrikts organisation och YEC). Då ansökningen 
har kommit in prövar man att i första hand arrangera ut-
bytet enligt stipendiatens önskan om resmålet. Är det inte 
möjligt att uppfylla kraven på grund av fullteckning prövar 
man att föranstalta om alternativa resor men först efter 
överenskommelse med stipendiaten.
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En krönika om
generositet och engagemang

 Postumt Yngve Nilsenius
förkortad version

Omkring år 1916 föddes tanken hos en grupp socialt 
engagerade män i Chicago att med hjälp av sina egna 
resurser och med stöd av andra bistå människor i nöd. 
En av dessa var försäkrings-tjänstemannen Melvin 
Jones. Tillsammans med sin hustru Amanda, började 
han brevväxla med personer som var lika övertygade 
som han, att världen behövde mera av medkänsla och 
mindre av självupptagenhet.

The Business Circle of Chicago
Vid den här tiden hade ”The Business Circle of Chicago” 
200 medlemmar som representerade eliten av stadens 
köpmän, bankfolk och yrkesmän. Man träffades regelbun-
det vid lunchdags på The Old Boston Oyster House och 
precis som hundratals andra klubbar i USA var målsättnin-
gen att främja medlemmarnas intressen och ekonomiska 
vinning.

I den här utvalda kretsen hade 37-åringen Melvin Jones 
valts in tre år tidigare. Hans duglighet gjorde att han snart 
blev anlitad som sekreterare och man lyssnade gärna till 
honom. Vid ett möte föreslog han att man skulle överge 
målsättningen att endast verka för de egna intressena och 
i stället vidga sin horisont. Varför inte, frågade han, gå ihop 
med likasinnade i andra städer och på andra orter för att 
förbättra samhället och stödja de människor som lever där.

Styrelsen för The Bussiness Circle godkände idén och 
Melvin Jones började sin livliga korrespondens med klub-
bar i andra delar av landet. The Optimism Wheel, Reci-
procity Clubs, the Concordia Club of Omaha, Vortex of St. 
Louis and Detroit, the Lions Clubs of Indiana, the Business 
& Professional Men of St. Paul med flera blev tillfrågade.

Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones slutligen till 
ett möte på Hotel LaSalle i Chicago den 7 juni 1917. Hotel-
let är sedan länge försvunnet men Lions Clubs Interna-
tional har bestått och fick en utveckling som ingen kunde 
ana den gången. Idag är organisationen världens  största  
serviceklubborganisation  med  över  46 000 klubbar och 
med 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografis-
ka områden. 

Det dussintalet män som samlats på Hotel LaSalle var helt 
naturligt misstänksamma mot Jones och lojala mot sina 
egna organisationer. Men praktiskt taget alla höll med om 
att en sammanslutning skulle bildas och att man skulle  
kalla till ett möte den 8 oktober samma år på Adolphus 
Hotel i Dallas i Texas. Som ett krav av majoriteten antog 
mötet namnet ”Association of Lions Clubs”. En av para-
graferna sade: ”Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning 
som ändamål för sitt medlemskap”.

Den 7 juni 1917
Lionrörelsen föddes alltså på Hotel LaSalle i Chicago den 7 
juni 1917 men rörelsen slog ut i full blom först på kongres-
sen den 8 oktober samma år. Beteckningen ”Association 

of Lions Clubs” godkändes av 36 delegater som represen-
terade 22 klubbar från 9 stater. Stadgar, arbetsordning och 
etik antogs och färgerna guld och purpur godkändes.

Innan dess hade man i Melvin Jones egen klubb grundligt 
diskuterat mötet i Chicago och enhälligt antagit förslaget: 
”Att styrelsen för The Business Circle of Chicago skall 
inleda förhandlingar med Dr. W.P. Woods, The Interna-
tional Association of Lions Clubs, och med andra klubbar 
rörande samordningen av dessa klubbar, och att nämnda 
styrelse skall ha fullständiga befogenheter att vidtaga 
anstalter avseende en sådan samordning, och vadhelst de 
gör under dessa förutsättningar skall anses som gjort av 
denna klubb och vara bindande för denna.”

 

Dr. W.P. Woods ledde redan 27 klubbar
Den i protokollet omnämnde Dr. W.P. Woods var faktiskt 
redan ledare  för 27 registrerade lionklubbar, vilket kan 
tyckas förvirrande när man betänker att man just var i 
färd med att bilda organisationen. Woods kom emellertid 
att spela en viktig roll i de diskussioner man hade om att 
förena organisationerna. En av stötestenarna var namnet 
på organisationen, som skulle kunna accepteras av alla 
parter. 

I protokollet från mötet kan man läsa ut att Woods efter 
långa diskussioner erbjuder medlemmarna sin organisa-
tions namn. Han sade bl a följande enligt protokollet: ”Jag 
tror inte att namnet betyder särskilt mycket för en organi-
sations framgång, det viktiga är männen bakom namnet. 
Lejonet är en symbol för styrka, det är djurens konung, 
och vi vill göra Lions till KLUBBARNAS KONUNG. Med 
hänsyn till att alla klubbar som är representerade här 
idag har olika namn, med hänsyn till att The Lions Clubs 
redan är en internationell organisation med omkring trettio 
klubbar i olika delar i USA och med hänsyn till att The 
Lions Clubs idag ej är representerade i några andra länder 
erbjuder jag därför i min egenskap av ordförande för The 
International Association of Lions Clubs dessa klubbar att 
uppgå i och bli medlemmar i The International Association 
of Lions Clubs”. 

Delegaterna beslöt att svara på erbjudandet inom 60 da-
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gar och det blev Melvin Jones uppgift att ta emot besluten 
och verkställa dem. (Märk väl att Dr Woods talar om Lions 
som en internationell organisation som var representerade 
i flera stater inom USA med en internationell och en 
nationell avgift. Det finns idag ett fåtal klubbar i USA från 
den gången och som är äldre än organisationen. Världens 
äldsta lionklubb är ”The Founder Lions Club of Austin” i 
Texas som bildades den 18 januari 1916).

Många namn på förslag
Den nya organisationens namn var alltså bestämd till The 
International Association of Lions Clubs. Ganska snart 
startade en livlig diskussion om namnet. Förslag fördes 
fram att man borde ändra organisationens namn. ”Vortex” 
(virvelvind, cyklon), var ett av många seriösa förslag och 
också ”Rainbow” nämndes, syftande på Amerikas mest 
berömda division ”Regnbågsdivisionen” under första 
världskriget. Ända fram till 1919 års kongress i Chicago 
rasade diskussionen omkring eventuellt namnbyte. Då 
kom man äntligen fram till ett beslut. En ung advokat från 
Denver, Halsted Ritter, begärde ordet. Han sade ungefär 
så här: ”Namnet LIONS syftar inte bara på lejonet, djurens 
konung, som representerar alla de egenskaper vi beundrar 
- karaktärsstyrkan, samarbetet och djärvheten - de fem 
bokstäverna i LIONS hänvisar också till vårt amerikanska 
medborgarskap och som är grunden för det här landets 
framtid och tillväxt: Liberty - Intelligence - Our - Nations 
- Safety - (Frihet, Klokhet, Vårt, Lands, Trygghet). Skriv 
orden på era fanor, Lions, rista in ordet i era hjärtan och låt 
varje människa uppleva de magiska och eggande  
bokstäverna”.

Efter Halsted Ritters inlägg upphörde debatten och LIONS 
var säkert förankrat i medlemmarnas medvetande. Det 
blev aldrig mer tal om att ändra organisationens namn.

De första åren
Dr William Woods var nu organisationens förste president 
och Melvin Jones utsågs till ”Acting Secretary” i Lions Inter-
national, den första verkliga serviceklubbs-organisationen. 
Långt senare, i slutet av 70-talet bytte organisationen 
namn till Lions Clubs International för att en gång för alla 
slippa förväxlas med affärsdrivande företag och varu-
namn med Lions i namnet. Vårt namn och märke skyddas 
enligt staten Illinois lagar och all användning   av  märket, 
utöver  våra  brevpapper och annonser för aktiviteter, skall 
godkännas av juridiska  avdelningen på huvudkontoret i 
Oak Brook.

Ur det globala perspektiv vi har idag, är det svårt att 
föreställa sig hur Lions Clubs International fungerade de 
första åren. Vi vet emellertid att pionjärerna tog på sig en 
enorm arbetsbörda. Förutom hjälparbetet på hemmaplan 
ställdes man inför uppgiften att bidraga till krigsan- 
strängningarna. 

Förenta staterna hade kommit med i första världskriget i 
april 1917 och hjälpen till soldaterna engagerade många. 
Man sålde krigsobligationer och samlade in böcker och an-
nan lektyr till krigsförbanden. Samtidigt drabbades Förenta 
Staterna av ”spanska sjukan” - den influensaepidemi som 
skördade otaliga offer över hela världen och inte minst i 
USA. Också här visade medlemmarna sin offervilja och 
hjälpte till på sjukhus och inom hälsovården utan tanke på 
de risker man själv utsatte sig för.

40 aktiva klubbar 1918
Mot slutet av 1918 kunde Melvin Jones rapportera aktiva  
klubbar  och  ett banktillgodohavande  på  USD 

4 800. Lions började nu bli kända för sin hjälpverksamhet 
och sina insatser. Efterhand som allt fler medlemmar kom-
mit till blev det tydligt att det behövdes en kommunikation-
skanal mellan dem. Då föddes tidskriften THE LION - eller 
som den hette, ”The Lions Clubs Magazine” - med Melvin 
Jones som redaktör. 

Det första numret kom ut den 1 november 1918 och hade 
28 sidor. Idag finns det 32 olika utgåvor av tidningen Lion 
som publiceras på 22 olika språk. 

Det stormiga 20-talet
Tjugotalet blev ett årtionde med en fantastisk tillväxt av 
lionrörelsen. I mars 1920 blev rörelsen för första gången 
internationell på riktigt. Lions vände blickarna norrut mot 
broderlandet Kanada och bildade Border Cities Lions Club 
i Ontario. Klubben, som senare bytte namn till Windsor, 
banade vägen för andra. Snart kom klubbarna i Toronto 
och Hamilton i Ontario till.

År 1926 blev Kina lionrörelsens tredje land. LC Tientsin 
bildades och hade 55 medlemmar av olika nationaliteter. 
Det här året fick organisationen sin 1 000:e klubb. 
*Klubben försvann av politiska skäl. Taipei (Taiwan) kom 
1953. År 2002 startades två nya klubbar i Kina-Shanghai 
och Shenzen. * Redaktionens tillägg.

Mexico blev nästa internationella medlemsnation när LC 
Nuevo Laredo bildades 1927. Strax därpå hade klubbarna 
i Havanna på Kuba sitt första möte men tvingades upphöra 
med sin verksamhet vid den kubanska revolutionen 1959. 
Och apropå Mexico kunde man där registrera organisatio-
nens största klubbar. Så hade till exempel LC Monterrey, 
Nuevo Leon inte mindre än 1 600 medlemmar år 1966. LC 
Lubbock i Texas var störst i USA samma år med 475 lions.

Lionflaggan över Nordpolen
En av de mera kända medlemmarna under den här tiden 
var amiralen Richard E. Byrd, som tillhörde LC Washing-
ton DC. Som en kuriositet kan nämnas att Byrd och hans 
chefspilot norrmannen Bernt Balchen, också Lion, förde 
med sig lionflaggan med emblemet, som nu var officiellt 
godkänt, när de flög över Nordpolen 1926 och samma sak 
hände när man flög över Sydpolen tre år senare. Lionflag-
gan var med den gången också. Det fanns inga gränser 
för Lions, ens då!

Medan hela världen gjorde allt större framsteg, fanns det 
en grupp medborgare som blev alltmer eftersatta. De 
handikappade och rörelsehindrade hade svårt att bli ac-
cepterade i samhället.

Helen Kellers utmanar Lions
År 1925 trädde den världsberömda författarinnan Helen 
Keller fram - själv dövblind och känd över hela världen för 
sin humanitära inställning - inför Lions och ledde organi-
sationen in på den väg som, utan tvekan, skulle förändra 
livet för miljontals blinda och synskadade.
Helen Keller, som hade bjudits in att tala vid den interna-
tionella kongressen i Cedar Point uppmanade åhörarna att 
bli ”De blindas riddare”. Hennes framträdande väckte ett 
sådant uppseende och en sådan entusiasm att man vågar 
påstå att Helen Keller ändrade Lions historia i ett slag. 
Hon avslutade sitt tal med orden: “Jag vädjar till er Lions, 
ni som har er syn och hörsel i behåll, ni som är starka, 
modiga och goda. Vill ni inte bli de blindas riddare i detta 
korståg mot mörkret? 
Innan delegaterna lämnade Cedar Point, hade de också
röstat för att synvård och arbetet för de blinda skulle bli en 
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av organisationens viktigaste aktiviteter framöver. Idag går 
den under namnet SightFirst!

Helen Keller, född 27 juni 1880 i Alabama, USA. Hon var 
en amerikansk författare, aktivist och föreläsare. Hon var 
den första dövblinda person som avlade en akademisk 
examen. Under sitt liv publicerade hon många böcker 
och artiklar. Hon var även politiskt aktiv och verkade för 
kvinnors, funktionshindrade och arbetstagares rättigheter. 

Källa: Wikipedia
 De första kvinnliga 
medlemmarna
Helen Kellers tal result-
erade i att hon utsågs till 
hedersmedlem i Lions. 
Samtidigt utsågs också  
Anne Sullivan-Macy till 
hedersmedlem. Båda 
måste alltså anses 
vara de första kvinnliga 
lionmedlemmarna. Först 
många årtionden senare 
kunde kvinnorna söka sig 
till Lions som fullvärdiga 
medlemmar.

Utvecklingen avstannade
Under 20-talet hade lionrörelsen expanderat norrut och 
också söderut och skapat en fast grund för framtiden, med 
all säkerhet långt bortom grundarnas mest optimistiska 
och vildaste drömmar. På 13 år hade organisationen 
värvat 80 000 medlemmar i mer än 2 300 klubbar. Men 
så kom börskraschen i oktober 1929 och den världsom-
fattande depressionen. Klubbarna fick problem med att 
kräva in avgifterna från medlemmarna och betala sina 
avgifter till organisationen. Budgeten skars ner, kontorets 
personal minskade, lönerna sänktes och lionrörelsens ut-
veckling avstannade. Men även om finanserna var i botten 
var lionandan vid liv och 1933 när depressionen var som 
störst, rapporterade klubbarna mer än 19 300 humanitära 
aktiviteter. 
Tillfrisknandet kom snabbt och mellan åren 1935 och 1936 
rapporterades nya lionländer i Central- och Sydamerika. 
Organisationen hade då 117 000 medlemmar.

LC Stockholm först i Europa
Vid trettioårsjubiléet 1948 kunde organisationen se tillbaka 
på ett konstant ökat medlemsantal. Europapremiär blev 
det den 24 mars när LC Stockholm chartrades. Strax 
följde LC Genève och klubbar bildades i en allt snabbare 
takt i Europa. 
Den första japanska klubben kom till den 5 mars 1952 
och Ungern blev det första landet österut som öppnade 
gränserna för lionismen 1989.
Lions och FN
När andra världskriget var till ända fick Lions Clubs 
International ikläda sig rollen som  fredstiftare. Förenta 
Nationerna försökte bota en värld som sargats av kriget 
och då hedrades vår rörelse med status som rådgivare 
vid bildandet av världsorganisationen. I det här samman-
hanget skall man erinra sig det beslut som delegaterna vid 
kongressen i Louiseville i Kentucky tog 1929. Man gjorde 
då följande tillägg till lions stadgar: ”Att skapa och  
upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk”. 

Därmed lade man grunden till dagens lionism i sökandet 
efter fred, vilket också återspeglar sig i Lions Dag med FN 
i mars månad varje år då också fredsaffisch-tävlingens 

resultat redovisas i en utställning. Tävlingen har inspirerat 
unga konstnärer över hela jorden.

Lions Clubs International Foundation
Sedan Lions Clubs International Foundation eller i dagligt 
tal LCIF kom till år 1968 har organisationen förmedlat 
miljontals kronor i hjälp. Tillväxten gick långsamt och det 
tog nära fem år innan LCIF hade tillräckligt med tillgångar 
för att kunna betala ut nära 100 000 USD i bidrag. Högsta 
enskilda bidrag var USD 5 000. I dag är gränsen USD 75 
000, i speciella fall 200 000.

En av de första summor som betalades ut sändes  till 
Lions i Turkiet. Pengarna var avsedda för epileptikerna i 
landet, som har mer än 400 000 drabbade.

Efter hand som Lions stöd ökat till LCIF har också bidra-
gen kunnat öka. 1983 gick dessa för första gången över 
en miljon USD.
 
När LCIF bildades hade man som målsättning att stödja 
yrkesutbildningen och att bistå vid större katastrofer, 
synvård och forskning, cancer, hörsel och humanitär 
hjälp. Idag är emellertid målsättningen begränsad till tre 
områden:  hjälp med yrkesutbildning, bistånd vid större 
katastrofer samt humanitär hjälp.

Lions Humanitarian Award
LCIF har också givit stora belopp till mottagarna av Lions 
Humanitarian Award och stödjer SightFirst-programmen. 
Humanitarian Award syftar inte enbart till att belöna någon 
som bidrar till att förbättra världen utan skall också ge 
ekonomiskt stöd i arbetet. Det första stöd som gavs var  
till Moder Teresa vid kongressen i New Orleans 1986 där 
hon fick 25 000 USD för sitt arbete i Calcutta bland de 
fattigaste av alla fattiga. I Brisbane gick utmärkelsen till 
Dr Douglas Coster, som blivit känd för sina insatser när 
det gäller hornhinnetransplantationer. Han fick ett bidrag 
på 250 000 USD, att användas för att förebygga blindhet i  
Australien, Sydostasien och Stillahavsregionen.

Vid ingången av sitt tredje årtionde kunde LCIF summera 
att man fördelat mer än 100 miljoner USD till humanitär 
hjälp. Också Skandinavien har fått hjälp att realisera 
viktiga program med hjälp av LCIF. ”Flyghjälpen”, med sex 
flygande ambulanser i Afrika är en av dem som fått bidrag 
med 125 000 USD och till Polen har LC Bräkne-Hoby kun-
nat sända ett rullande laboratorium för att förbättra miljön. 
I Finland fick medlemmarna stöd till ett hem för gravt 
handikappade personer.

SightFirst
Bidragen från LCIF har på många områden fått stor 
betydelse. Ett av områdena har varit stödet till forskningen 
omkring diabetes som fått över 3 miljoner USD. Sight-
First är ett utmärkt exempel på samarbetet mellan Lions i 
många länder och LCIF. SightFirst skall förhindra och bota 
blindheten på ställen i världen där behovet är störst. I en 
värld där en människa blir blind var 30:e sekund, kan man 
tänka sig vilken betydelse insatserna har fått - helt efter 
Helen Kellers vädjan till Lions att bli ”De blindas riddare”.

Kvinnorna kommer med
1987 skrevs ett nytt kapitel i Lions historia. Kvinnorna fick 
nu möjlighet att bli medlemmar i lionklubbar. Naturligtvis 
har kvinnorna under årens lopp arbetat sida vid sida med 
männen, ofta genom damklubbar och i samband med 
klubbarnas aktiviteter. År 1975 skapades Lionessklubb-
programmet som lades ner 1991. Unga kvinnor har också 
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i hög grad bidragit till framgångarna med Leo-programmet. 
Den första Leoklubben bildades 1957 i Pennsylvania.
Kongressen 1987 i Taipei på Taiwan under ledning av 
svensken Sten Åkestam, som detta år var internationell 
president, blev den största kongress som hållits med cirka 
35 000 deltagare. Där togs ett beslut av stor vikt. Vid mötet 
beslöt delegaterna att ändra stadgarna och strök ordet 
”man” i stadgarna. Därmed kan nu även kvinnorna bli Lions 
och bekläda höga ämbeten inom organisationen. Men 
innan beslutet kom hade medlemmarna länge diskuterat 
frågan. När förslaget gick till omröstning vann Ja-rösterna 
med 77 %. Verkligheten hade hunnit ifatt organisationen.
Sextio år tidigare hade man ändrat i stadgarna och tagit 
bort ordet ”White man” och ändrat till bara ”Man”.

Den vita käppen
Den vita käppen - numera en internationellt erkänd symbol 
för blindhet - uppfanns av en lionmedlem från Peoria i Il-
linois. Det var Georg A. Bonham som år 1930, när han var 
president i sin klubb, observerade hur svårt de synskadade 
hade att ta sig över livligt trafikerade gator. Förarna av 
bilarna såg ingen skillnad mellan blinda och seende. Käp-
parna som man använde skilde sig inte från andra käppar.
Bonhams idé var att de blindas käppar skulle målas vita 
och förses med rött band så att andra kunde se att käp-
pens ägare var synskadad.

Andra handikapphjälpmedel
Bonhams lyckliga infall är endast ett litet exempel på de 
många goda idéer som kommit till under åren. Banks 
fickskrivmaskin för Brailleskrift (blindskrift) är ett annat 
exempel på en lionmedlems kreativitet och vilja att hjälpa. 
Många lionmedlemmar har direkt eller indirekt legat bakom 
de kreativa förslagen när det gällt att underlätta livet för de 
synskadade och handikappade. Här i Sverige har Lions 
idépristävling för handikapphjälpmedel under många år re-
sulterat i nya hjälpmedel och idéer för att ge de handikap-
pade andra möjligheter. Listan kan göras mycket lång!

Internationella kontoret
Genom åren har det internationella kontoret varit inhyst på 
ett flertal platser allt sedan starten vid Melvin Jones pulpet i 
hans försäkringsagentur.
Under 1940-talet var det tal om ett ”Lions International 
City” söder om Chicago men svårigheter med planering 
och finansiering hindrade att drömmen gick i uppfyllelse. 
Idag finns huvudkontoret i Oak Brook, en förstad till Chi-
cago. 

Dags för Europa
Redan på trettiotalet umgicks Melvin Jones med tanken 
att introducera Lions International i Europa. Andra världs-
kriget satte emellertid stopp för planerna men 1948 fick or-
ganisationen äntligen fotfäste på vår kontinent när Sverige, 
Schweiz och Frankrike fick sina första klubbar.
Det var fyra medlemmar, Melvin Jones, internationella 
presidenten Fred W. Smith, biträdande generalsekreterar-
en R. Roy Keaton och A.A. deLage som blev de viktigaste 
aktörerna för att bilda lionklubbar i Europa.

År 1948 började Europa resa sig ur ruinerna efter det 
förödande andra världskriget. En ny tid höll på att bryta in 
och Lions skulle vara med om den. A.A. deLage reste till 
Europa på uppdrag av Melvin Jones. Han gjorde först ett 
uppehåll i Paris för att undersöka möjligheterna där och 
fortsatte sedan till Genève där förhoppningen på en ny 
lionklubb - den första i Europa - såg ut att kunna infrias 
ganska omgående. De tjugo nyckelpersoner som i Genève 
blivit tillfrågade bad emellertid om betänketid. DeLage som 
hade sällskap med Keaton beslöt då att flyga till Stockholm 

där en grupp personer redan visat intresse. Under tiden 
hade man både i Genève och i Stockholm fått reda på att 
den grupp som först uppfyllde kraven på medlemsskapet 
skulle betraktas som den första lionklubben i Europa. 
President Fred Smith överlämnade charterbrevet till 
lionklubben i Genève den 19 maj och till Stockholm den 23 
maj. Det var alltså Genèveklubben som först tog emot sitt 
charterbrev men det är Stockholm som räknas som Eu-
ropas första klubb eftersom man var först med att uppfylla 
de stipulerade kraven. Därav beteckningen “MD 101” för 
Sverige och 102 för Schweiz.
 
Första steget
Den som införde lionrörelsen i Sverige var Torgny Lange, 
på den tiden kartredaktör vid Rikets Allmänna Kartverk och 
sedermera bosatt i Linköping. Torgny Lange lämnade or-
ganisationen redan 1949 och flyttade utomlands på nyåret 
1950. Han kom ändå att betyda mycket i starten av den 
svenska lionrörelsen och är den ende som innehaft titeln 
District Governor of Scandinavia.
Torgny Lange reste till USA på ett stipendium från 
Swedish-American Foundation och  deltog bland annat i 
en journalistkurs i staden Syracuse, New York State. Där 
kom han, som intresserad sportflygare, i kontakt med en 
viss Harold E. Curran, som just det året var guvernör för 
ett liondistrikt inom delstaten.
Han bjöds in till internationella kongressen i Philadelphia 
i Pennsylvania. Året var 1946. I egenskap av  europé   
erbjöds   han   tala till de  18 000 kongressdeltagarna. Här 
lovade han att försöka organisera den första lionklubben 
i Europa. Också Melvin Jones fick detta löfte och nästan 
två år senare kom LC Stockholm till och den 23 maj 1948 
invigdes klubben i närvaro av internationella presidenten 
Fred W. Smith. Klubben bildades den 24 mars som num-
mer ett i Europa med Torgny Lange som medlem nummer 
ett.

Ur den svenska lionismen växte, med Torgny Lange som 
drivande kraft, Osloklubben fram, som organiserades i 
april 1949 och Köpenhamn i september 1950. Därmed var 
grunden lagd för Skandinavisk lionism och januari 1950 
kom Helsingforsklubben till.

Här i Sverige hade under tiden bildats LC Halmstad som 
är klubb nummer två och LC Malmö som kom till två dagar 
senare den 21 oktober 1948 och blev nummer tre. I juli 
1949 fanns sex klubbar, LC Stockholm, Halmstad, Malmö, 
Eskilstuna, Strängnäs och Uppsala men redan 1951 
noterades 20 klubbar, 1952 fanns det 40 och 1953 80 
klubbar. Redan då hade Sverige två distrikt. Medlemstalet 
var ungefär 200 år 1949. År 1950 var vi 250 medlemmar. 
1951 hade vi nått 450 och 850 var vi år 1952. I juli 1979 
fanns det 500 klubbar med cirka 17 000 medlemmar.

Cyril Marcus
Tidigare har nämnts att Torgny Lange blev vår förste och 
ende distriktsguvernör för Skandinavien. Den 12 juli 1949 
valde medlemmarna i distrikt 101 Sverige Torgny Lange till 
distriktets guvernör för perioden 1 juli 1949 - 30 juni 1950 
och Hadar Wahrenby till distriktssekreterare. Samtidigt 
valdes två suppleanter på vardera posten för samma tid i 
händelse av förfall för ordinarie. Allt verkade vara i ordning 
men redan den 27 juli avsade sig Torgny Lange sitt gu-
vernörsuppdrag på grund av förestående utlandsvistelse. 
Det blev alltså omedelbart aktuellt med en efterträdare 
till Lange som distriktsguvernör och Cyril Marcus åtog sig 
posten som Acting District Governor för Sverige 1949-
1950 och därefter som distriktsguvernör 1950-1951. Cyril 
Marcus, som tillhörde LC Stockholm flyttade några år före 
sin bortgång till Kullabygden och kom där att bli medlem i 
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LC Höganäs. Han blev alltså svenska lionrörelsens första 
DG i multipeldistrikt 101 Sverige och Hadar Wahrenby 
svenska organisationens förste rådssekreterare. Posten 
behöll Hadar Wahrenby fram till sin död 1972 varefter Lars 
Edwards efterträdde. 

Tankarna omkring en egen klubbtidning väcktes tidigt och 
Hadar Wahrenby som år 1949 var distriktssekreterare åt 
Lange hade på våren samma år hört sig för om tillstånd att 
utge en svensk liontidning. Svaret från huvudkontoret blev 
positivt med tillstånd att ”saxa” artiklar ur den amerikanska 
The Lion. Tidningen 101:an som Gösta Koorn i Stock-
holmsklubben  Stockholm/Norrmalm  ensam svarade för 
kom ut med sitt första nummer i oktober 1949. Då fanns i 
landet sju klubbar. Hundraettan var självfinansierad genom 
annonsintäkter.

Tidigare hade medlemmarna fått den amerikanska utgåvan 
en gång i månaden. Det var åtskilliga som knorrade över 
tidningen - man läste inte engelska alldeles utan vidare och 
innehållet ansågs vara alltför amerikanskt. Så småningom 
övergick 101:an till att bli en skandinavisk utgåva av The 
Lion och 1975 blev tidningen en ren svensk angelägenhet. 
Våra nordiska vänner skaffade sedemera egna tidningar.

Samarbete över gränserna
Allteftersom lionrörelsen växte sig allt starkare i de Nor-
diska länderna insåg man ganska snart nödvändigheten 
att etablera någon form av samarbete. Då föddes Nord-
iska Samarbetsrådet som är ett samarbetsorgan mellan 
länderna i Norden. Rådet har till uppgift att främst verka 
för samförstånd och vidgat samarbete. Men man skall 
också förbereda samgående och ett enhetligt uppträdande 
vid internationella kongresser och andra större lionsam-
mankomster och gemensamma aktiviteter.

De gemensamma aktiviteterna har varit många under 
årens lopp och resulterat i lyckliga och iögonfallande resul-
tat. Orkester Norden, till exempel, har som mål att stärka 
sammanhållningen mellan nordisk ungdom och utveckla 
kunskaperna om nordisk musik. 

I Nordiska Samarbetsrådet (NSR) ingår samtliga medlem-
mar av guvernörsråden i Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige. Dessa äger en röst vardera. När det gäller 
ett enhetligt nordiskt uppträdande utåt har varje multipel-
distrikt endast en röst. Landet företrädes då vid röstning av 
guvernörsrådets ordförande (GRO). Alla förutvarande dis-
triktsguvernörer äger rätt att deltaga i sammanträdena och 
har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. Värdlandets 
guvernörsråd utser ordförande vid rådets sammanträde. 

Första nordiska sammankomsten ägde rum i Göteborg 
1957, nio år efter att lionrörelsen kommit till Europa. 1961 
antogs första gången formella stadgar för Nordiska Samar-
betsrådet (NSR). 

Genom åren har Norden tack vare NSR alltid kunnat få 
fram kandidater till internationella styrelsen. Av styrelsens 
33 ledamöter har vårt område i Norden därigenom alltid 
haft minst en ledamot.

Europaforum
Europaforum är, som namnet anger, ett samarbetsor-
gan mellan de europeiska lionländerna och har som  
målsättning att sammanföra och stärka lionismen. Europa- 
forum gör det möjligt för de över 50-talet länder att träffas 
under vänskapliga former och samtidigt skapa den ömse-
sidiga förståelse som resulterar i ett fördjupat samarbete 
över hela Europa. Europaforum sammanträder en gång om 

året vid ingången av hösten.  Europaforum är det äldsta 
lionforum med första mötet 1953 i Frankrike. Forumet  
har fått efterföljare i andra världsdelar, till exempel Afrika, 
Asien, Latinamerika och USA, se även längre fram i denna 
handbok. 

Internationella kongressen
Organisationens högsta beslutande organ är den interna-
tionella kongressen som samlas en gång om året. Klub-
barna representeras av en delegat för var 25:e medlem 
eller merparten av 25. I samband med kongressen hålls 
en skola för nyvalda guvernörer under flera dagar. Ett 
flertal seminarier genomförs också.

Internationella styrelsen
Internationella styrelsen sammanträder fyra gånger 
årligen, första gången omedelbart efter kongressens 
avslutning, därefter i oktober/november, sedan i mars/
april och så omedelbart före kongressen. Sammanträdena 
varar i allmänhet en vecka. Inom styrelsen har direktor-
erna plats i någon av de  fasta kommittéerna och dessa 
sammanträder i samband med styrelsemötena.
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Ansvarighetsförsäkring
Lions försärkingsbolag är:
ACE European Group
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 43
101 37 Stockholm

Postadress: Box 868
101 37 Stockholm

Tel 08-69 25 400
Kontaktperson: Annika Zachari
E-post: annika.zachari@ACEGroup.com

Försäkringsbrev, ansvarsförsäkring, samt 
allmänna försäkringsvillkor finns på hemsidan: 
www.lions.se/medlemssidan och länk försäkring.
Har du frågor, vänligen kontakta försäkrings-
bolaget enligt ovan. 

Försäkringen gäller för alla lionklubbar och distrikt över 
hela världen med undantag för vissa delar av världen, se 
försäkringsbrev och villkor - se ovan vart du ska vända dig. 
Vi reserverar oss för ändringar. 

Observera att försäkringen  enbart gäller mot tredje 
man. Försäkringen gäller person och sakskador för 
tredje man om någon av Lions medlemmar varit vål-
lande. Såledels måste man ha varit vårdslös och rena 
olyckshändelser ersätts ej. 
Det är alltså inte en olycksfallsförsäkring. 
Ring ACE för vidare information.

Allmänt
The International Association of Lions Clubs ansvarighets-
försäkring omfattar Lions praktiskt taget över hela världen. 
Alla klubbar och distrikt är automatiskt försäkrade. 
 
Observera att denna försäkring endast omfattar rättsligt 
ansvar och att den inte är en “olycksfallsförsäkring” som 
täcker skada utan hänsyn till skuld. 
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Olycksfallsförsäkring 
för lionmedlemmar 

Riksmötet i Gävle 2012 beslutade att MD 101 ska 
teckna en gruppförsäkring, olycksfallsförsäkring, för 
medlemmar under tjänst. Se www.lions.se för mer 
information och fullständiga försäkringsvillkor. 



Lions Clubs 
Internationals
officiella protokoll
Redogörelse över Lions Clubs
Internationals policy för 
protokollsfrågor. Den ende som 
behöver omnämna prominenta 
gäster individuellt är huvudtalaren/
högtidstalaren.

A. Rangordningen
Lions skall uppmärksammas i följande ordning:
1.  Internationell president
2.  Närmast föregående internationell president
3.  Internationella vicepresidenter (enligt rang)
4.  Internationella direktorer (a)
     (Adjungerade styrelsemedlemmar)
5. Tidigare internationella presidenter (b)
6.  Tidigare internationella direktorer (c)
7.  Guvernörsrådets ordförande (a)
8.  Distriktsguvernörer (a)
9.  Organisationens administrativa chef
10. Organisationens sekreterare
11. Organisationens kassör
12. Närmast föregående guvernörsrådsordf (a)
13. F d guvernörsrådsordf (a)
14. Närmast föregående distriktsguvernörer (a)
15. Vice distriktsguvernörer (c)
16. F.d distriktsguvernörer (c)
17. Multipeldistriktets sekreterare 
     (vald befattning) (a)
18. Multipeldistriktets kassörer. 
     (vald befattning) (a)
19. Distriktssekreterare (a)
20. Distriktskassörer (a)
21. Regionordförande (a)
22. Zonordförande (a)
23. Distriktsordförande (a)
24. Klubbpresidenter (a)
25. Omedelbart föreg. klubbpresidenter (a)
26. Klubbsekreterare (a)
27. Klubbkassörer (a)
28. F.d. klubbpresidenter (c)
29. Multipeldstriktets sekr. (anställd) (a)
30.  Multipeldistriktets kassör /anställd) (a)

Förklaring till koderna här ovan: 
När mer än en person, som innehar eller har haft 
samma befattning är närvarande, ska de uppmärk-
sammas i alfabetisk ordning enligt efternamn. Om 
den första bokstaven i efternamnet är densamma, 
ska man gå efter de två första bokstäverna o s v. 
Om personerna har samma efternamn, ska man 
gå efter förnamnet.Om även förnamnen är desa-

mma, ska man gå efter det andra förnamnet. Det är 
osannolikt att två personer har identiska namn, men 
skulle det inträffa ska den som varit medlem i Lions 
längst nämnas först. När mer än en personer är 
närvarande , ska den som innehaft samma  
befattning (b) senast ha förtur, o s v. Är fler personer 
(c) närvarande som innehaft samma befattning skall  
samma ordning följas som för f. d. internationella 
presidenter (se (b) ovan). För den händelse flera f. 
d. internationella direktorer med samma mandatpe-
riod är närvarande skall punkt (a) ovan följas.

Allmänt - För den händelse en Lion har flera titlar 
skall den högsta titeln uppmärksammas. I områden 
där man har andra befattningar än de ovan uppgivna 
skall dessa medlemmar uppmärksammas i enlighet 
med lokal  etikett, förutsatt att valda tjänstemän alltid 
uppmärksammas före utnämnda tjänstemän. Melvin 
Jones Fellows bör uppmärksammas som grupp. Vid 
introduktion av en talare som är Melvin Jones bör 
detta nämnas.

B. Framstående gäster som ej  är Lions
Framstående gäster som inte är Lions bör upp-
märksammas i enlighet med lokal etikett. För den 
händelse högtidstalaren inte är Lion bör han/hon 
placeras omedelbart till höger om ordföranden.

C. Placering vid honnörsbordet
I de fall det inte finns något podium  vid heders-
bordet skall evenemangets ordförande respektive 
presiderande tjänsteman alltid placeras i mitten av 
bordet (se ill.1, platsnumrering 1), högtidstalaren 
som nr 2 och övriga prominenta Lions i enlighet 
med den fastställda rangordningen. Det bör helst 
finnas lika många platser till höger som vänster om 
ordföranden resp. den presiderande tjänstemannen 
(brukar vara en klubbpresident, distriktsguvernör, 
guvernörsrådsordförande eller internationell presi-
dent).
Såsom i Ill. 2 visar är placeringen vid hedersbordet 
i stort densamma när det finns ett podium, med 
undantag för att ordföranden resp. den presiderande 
tjänstemannen skall placeras t. v. om podiet (vänd 
mot gästerna) och talaren till höger om detsamma.
Om fruarna/männen är närvarande skall de placeras 
t.v. om sina respektive, om de är placerade vid den 
högra sidan.

D. Ceremonimästare, mötessekreterare
För den händelse en annan person än ordföranden 
resp. den presiderande tjänstemannen fungerar som 
ceremonimästare, skall han/hon placeras i enlighet 
med lokal etikett eller vid hedersbordets ända. Om 
rangordningspolicyn föreskriver annan placering 
(t.ex. om det gäller en f.d. internationell president) 
skall den sistnämnda följas. För den händelse 
mötessekreterare utsetts, skall placering ske i en-
lighet med lokal etikett. 
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E. Flera honnörsbord
Om det finns fler än ett hedersbord skall bordet som 
står längst fram betraktas som det främsta bordet. I 
dylika fall bör man se till att Lions med samma rang 
placeras vid olika bord.

F. Presentation av honnörsbordets 
gäster
Vid introduktion av personerna vid hedersbordet 
skall ordföranden resp. den presiderande tjänste-
mannen introduceras först. De övriga skall pre-
senteras i rangordning nerifrån och uppåt. När fruar/
män är närvarande skall de introduceras tillsam-

mans med sina män/fruar (dvs. “f.d. internationell 
direktor Lars Svensson och hans hustru Lisa”).

G. Nationalsånger
När gäster från ett annat land deltar som officiella  
representanter för den internationella styrelsen 
(antingen de är sittande eller f.d. medlemmar) i ett 
evenemang där det är vanligt att nationalsånger 
spelas, bör de visas respekt genom att även deras 
respektive nationalsång spelas.



STADGAR FÖR
KATASTROFBEREDSKAPEN
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE

Instiftad av Riksmötet i Norrköping 1984.

Dessa stadgar har antagits av Riksmötet 1995 i 
Skellefteå att gälla från och med den 1 juli 1995 och 
har ändrats vid Riksmötet 2006 i Trollhättan att gälla 
från och med den 1 juli 2006.

§ 1 Katastrofberedskapens syfte är att, med pen-
ningmedel som ställs till förfogande av Sveriges 
lionklubbar och andra givare, snabbt kunna ge hjälp 
vid inträffade katastrofer och andra nödsituationer i 
Sverige eller utomlands.

§ 2 Katastrofberedskapen leds av guvernörsrådets 
ordförande och kommittén för hjälpverksamhet med 
guvernörsrådets ordförande som styrelsens ord-
förande. Sekreterare utses inom styrelsen. 

§  3 Styrelsens beslut skall vara enhälliga.

§  4  Samtliga  utbetalningar skall attesteras av ord-
föranden. Styrelsen skall kvartalsvis lämna uppgift 
till distrikten om gjorda in- och utbetalningar samt 
om disponibelt belopp. Styrelsen skall protokollföra 
sina sammanträden. Protokollen skall tillställas 
styrelsens ledamöter, distriktsguvernörerna samt 
multipeldistriktets revisorer.

§ 5 När ett ekonomiskt bidrag skall lämnas beslutar 
styrelsen genom vilket liondistrikt som bidraget skall 
förmedlas. Vid större katastrofinsatser kan någon 
etablerad hjälporganisation anlitas.
Styrelsen ansvarar för att utbetalda medel används 
för avsett ändamål.

§ 6 Katastrofberedskapen skall ej belastas med 
administrativa kostnader. Eventuella administrativa 
kostnader skall belasta kommittén för hjälpverksam-
het. 

§  7  Katastofberedskapens  verksamhetsår  är 
1 juli - 30 juni.

§  8  Styrelsen ansvarar för att fortlöpande bokföring 
sker.  Räkenskaperna skall redovisas på Riksmötet 
och skall revideras av multipeldistriktets revisorer.

§ 9 Ändring av dessa stadgar kan ske endast  
genom beslut på Riksmöte med två tredjedels ma-
joritet av de vid omröstningen närvarande delega-
terna.

Förslag till ändring av stadgarna kan endast tas upp 
till behandling efter motion från klubb eller förslag 
från guvernörsrådet.

§  10 Katastrofberedskapen kan endast upplösas 
genom beslut av Riksmöte med två tredjedelars ma-
joritet av de vid omröstningen närvarande delegater-
na. Vid upplösning övergår Katastrofberedskapens 
medel till Lions Clubs International Foundation.
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Stadgar för 
Insamlingsstiftelsen Sveriges 
Lions Hjälpfond
Stiftelsen har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter 
godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996.

§ 1 Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut 
medel.

De insamlade medlen får användas inom Sverige och utomlands för

•	 hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande

•	 vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

•	 främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning

§ 2  Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3  Stiftelsen ska inneha 90-konto och redovisa sin verksamhet i enlighet med årsredovisningslagen och de regler som 
föreskrivs av Svensk Insamlingskontroll. 

§ 4 Stiftelsens styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter med en till tre suppleanter.

§ 5 Styrelsen utses av Guvernörsrådet med särskilt angivande av ordförande, sekreterare och kassör.

Mandattiden är tre år och omval kan ske en gång. Första gången val sker skall dock ledamöter väljas på ett, två 
respektive tre år så att därefter successiv förnyelse kan ske.

Valbar som styrelseledamot och suppleant är endast person som är medlem i någon lionklubb tillhörande Multipeldistrikt 
101 Sverige.

§ 6 Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden. Om så anses lämpligt kan sammanträde hållas per 
telefon eller annat elektroniskt medium.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av fastställt antal ordinarie ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Beslut 
avseende utbetalningar skall vara enhälliga. Över styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 
 
§ 7 Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de som styrelsen utser därtill.

§ 8 Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

§ 9 För granskning av Stiftelsens räkenskaper och förvaltning skall Guvernörsrådet utse en ordinarie revisor och en 
suppleant. Endast kvalificerad revisor kan utses till ordinarie revisor och till revisorssuppleant.

§ 10 Styrelsen är ansvarig för att fortlöpande bokföring sker.

Inom 4 månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen framlägga en årsredovisning med 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisorn skall därefter senast den 15 december närmast efter 
utgången av räkenskapsåret avge sin revisionsberättelse  till Stiftelsens styrelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska överlämnas till Guvernörsrådet och redovisas på närmast efterföljande 
Riksmöte. Årsredovisning och revisionsberättelse ska även inom sex månader efter verksamhetsårets utgång 
överlämnas till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län och till Svensk Insamlingskontroll.

§ 11 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av Guvernörsrådet med minst två tredjedelars majoritet av 
de vid sammanträdet närvarande ledamöterna. I vissa fall kan beslut av Kammarkollegiet fordras.

§ 12 Beslut om Stiftelsens upphörande kan endast fattas av Guvernörsrådet efter hörande av Riksmötet.

Vid beslut om upplösning av Stiftelsen skall kvarvarande medel inom ramen för ändamålsparagrafen överföras till Lions 
Clubs International Foundation (LCIF).
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REVISIONSREGLEMENTE
för Lions Clubs International MD 101 Sverige

§ 1 Revisorerna väljs i demokratisk ordning vid Riksmötet och har till uppgift att utvärdera, effektivi 
 sera och kontrollera all verksamhet som bedrivs  inom Multipeldistrikt (MD) 101 Sverige. Revisor 
 erna är oberoende i förhållande till alla övriga organ inom MD 101 Sverige. Revisorerna ansvarar  
 var för sig inför Riksmötet och därmed ytterst inför Sveriges Lions för sina uppdrag.

§ 2 Revisorerna granskar i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som   
 bedrivs inom guvernörsrådet och arbetsutskottet samt  kommittéer och projektgrupper. De skall i  
 sitt arbete följa Lions stadgar  och andra föreskrifter såvida de inte i berörd del strider mot lag  
 eller redovisningssed. Revisorernas tillämpning av de vägledande principerna styr revisionens  
 omfattning. 

§ 3  Revisorerna har rätt till de upplysningar som krävs för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag i  
 enlighet med § 2. Revisorerna får anlita de sakkunniga som behövs. En sakkunnig har därvid  
 samma rättighet som revisorerna. 

§ 4  Multipeldistriktet ska ha två revisorer samt ersättare. Minst en av revisorerna skall vara auktoris 
 erad revisor. Auktoriserade revisorn ska ta initiativ till att en överenskommelse träffas med den  
 förtroendevalda revisorn om hur revisionsarbetet ska utföras. 

§ 5 Ersättare för revisor tjänstgör endast vid förfall för revisor. Ersättarna får närvara vid revisorernas  
 sammanträden och skall underrättas om tid och plats för sammanträde.

§ 7  Auktoriserade revisorn och den förtroendevalda revisorn ska varje år avge var sin revisionsberät 
 telse till Riksmötet.

§ 8  Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen.
 Anmärkning får riktas mot 
 1.  Guvernörsrådet, arbetsutskottet, kommittéer och projektgrupper.
 2.  De enskilda ledamöterna i sådana organ.
 Berättelsen skall också innehålla ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet  tillstyrks eller inte.

Reviderat av stadgesekreterare Bengt Almqvist 2014. Beslutat av Riksmötet 2014. 



NORDISKA SAMARBETSRÅDET (NSR)

För det internationella samarbetet har Nordens Lions redan på 50-talet kommit samman för att diskutera 
gemensamma frågor som ett enat nordiskt uppträdande utåt. Arbetet har under åren utvecklats och är idag 
ett viktigt forum för att förstärka och utveckla lionismen och den nordiska samhörigheten, att samarbeta i 
den internationella lionorganisationen och att med gemensamma aktiviteter bistå
hjälpbehövande.
Förutom förhandlingar och diskussioner hålls olika seminarier om Lions utveckling, utbildning, ledarskap, 
information med mera.
NSR äger rum på olika platser. De nordiska länderna turas om att hålla i arrangemang och ord-
förandeskap. NSR är ett samarbetsorgan mellan Lions multipeldistrikten 101 Sverige, 104 Norge, 106 
Danmark, 107 Finland och 109 Island. 
NSR har erbjudit Lions i Estland, Lettland och Litauen att detla i rådets årliga möte (NSR-möte) som ob-
servatörer. 
Ny arbetsordning, arbetsrutiner samt målsättningar har utarbetats.

Vidare information om Nordiska Samarbetsrådet ges av MD 101:s representant i NSR:s AU, Jan Lofjärd 
LC Varberg, eller genom att kontakta:
Sveriges Lions kontor
Tel 08-744 59 00
E-post: kansli@lions.se

Varje multipeldistrikt har valt en representant till arbetsutskottet. Denna representant väljs för en period av 
fem år på ett rullande schema så att kontinuiteten finns i gruppen. 

NSR-möte kommer att hållas på följande platser framöver:
2015 Danmark
2016 Finland
2017 Island
2018 Sverige
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EUROPAFORUM (EF)

Vad är Europaforum?
Europaforum är ett årligen hållet möte för alla
Lions i Europa oavsett språk och kultur. Mötet hålls
på olika håll i Europa. Motsvarande möten hålls
även i övriga geografiska områden inom lion-världen. 
Syftet med detta möte är bland annat att främja vän-
skap och ömsesidig förståelse mellan medlemsländer-
na i Europa. 

EF är ett öppet forum för utbyte av erfarenheter och 
utvecklande av nya idéer. Mötet skall även främja  
Lions syften och träna europeiska lionledare i lionis-
tiska frågor. Ett av huvudsyftena är också att främja 
Lions Clubs International Foundations (LCIF) verksam-
het liksom att främja internationelle presidentens mål 
och även ta emot rapporter från Lions representanter 
från Europa i de olika organ, som har sina huvudkon-
tor i Europa som till exempel  WHO, UNICEF och FN. 
Det kanske viktigaste och mest påtagbara syfte är nog 
ändå att EF skall ge
tillfällen till öppna diskussioner om de möjligheter
som föreligger att genom gemensamma
aktiviteter möta de behov som finns inom den
europeiska världsdelen. EF har ingen
beslutanderätt över de olika multipeldistrikten i
Europa utan kan endast söka nå dessa angivna
mål genom rekommendationer. EF saknar också
rätt att ta ut några avgifter av medlemsdistrikten.

EF:s organisation
EF leds av en forumpresident, som utses av
värdlandet, samt den omedelbart föregående
forumpresidenten tillsammans med nästkommande 
forums president.

Forumets organ består av 
a)  Fullmäktige (Council),
b)  Övervakningsgruppen (Monitoring Group), 
c)  Programkommittén samt
d)  Organisationskommittén.
Dessutom utses för en tid av fem år en ”Advisor &
Archivist” som skall vara rådgivare till
organisationen och samtidigt svara för att gällande
regler följs och att förändringar och beslut
arkiveras. Innevarande period är PCC Jouko
Ruissalo arkivarie.

Fullmäktige består av en delegat från varje i
forumet deltagande multipeldistrikt.
Programkommitténs och organisationskommitténs
uppgift framgår av namnet.
Övervakningsgruppen består av sittande
internationella direktorer från Europa tillsammans
med arkivarien och dess uppgift är att utvärdera
forumet och lämna eventuella förslag till förbättring till 
efterföljande forums organisationskommitté.

Vid Europaforum i Tammerfors godkändes en ny
arbetsordning (Rules of Procedures). Denna

kommer att gälla från och med verksamhetsåret 
2012.

Man beslutade också att inrätta en styrkommitté
(Steering Committee). Kommitténs arbetsuppgifter 
fastställdes vid EF i  Bologna.

Bakgrunden är att deltagandet i Europa Forum
minskat under senare år. Sannolikt beror detta på
att kostnaderna för deltagandet upplevs som för
höga, varför en förenkling av arrangemangen
efterlyses.

Program
Programmet omfattar, förutom av seminarier i
varierande ämnen, fullmäktigesammanträden och
olika sociala arrangemang. I samband med EF
träffas även våra ungdomsutbytesansvariga
och presenterar respektive multipeldistrikts
ungdomsläger. Man beslutar även om fördelningen
av platserna till ungdomslägren efterföljande år.
Kandidater från Europa till vice president och direktorer 
till Internationella styrelsen presenteras alltid vid EF i 
förekommande fall.

I EF deltar vanligen även Lions internationelle
president med vice presidenter och ledande
befattningshavare från internationella kontoret.

Sveriges representation vid EF
Innehållet i EF har stramats upp och gjorts mera
allmänt intressant. Tyngdpunkten ligger dock
fortfarande på den sociala delen, att träffas och
utbyta tankar och erfarenhet. Tidigare
representerades Sverige alltid av hela vårt
guvernörsråd förutom av ledande
befattningshavare inom ungdomsutbyte och
internationella relationer. På senare år har av
kostnadsskäl endast en liten grupp med GRO i
spetsen deltagit i Europa Forum.

Deltagandet i EF är en rik upplevelse – men inte
särskilt billig.

2014
Birmingham, Storbrittanien. 

2015
Augsburg, Tyskland

2016
Sofia, Bulgarien

ID Kenneth Persson
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Verktygslådan
Information och utbildningsmaterial  

för användning i din klubb

På multipeldistriktets hemsida, www.lions.se och länken “För medlemmar” ligger en “Verktygslåda” som 
innehåller PowerPoint-presentationer för information och utbildning som kan användas i klubben. 
 
För mer information vänd dig till distriktets GLT/GMT eller till MDGLT eller MDGMT, se kontaktuppgifter i 
handboken eller i medlemsregistret.  

Medlemsmatrikel
På följande sidor finner du medlemsmatrikeln som innehåller följande uppgifter:

Klubbnamn, internationellt nummer, dag för bildandet, distriktstillhörighet, zontillhörighet,
sammanträdesdag och lokal, riktnummer, postnummerr, plusgiro  och bankgiro, adresser, 
hemsida och e-postadress.

Verksamhetsårets lionpresident, -sekreterare, -kassör och medlemsordförande.

Personuppgifter i följande ordning:
Efternamn, förnamn, yrke, telefon bostad, telefon mobil, telefon arbete och fax.

Adresser

Födelsedag

Intagningsår 

E-post 

Om uppgift saknas lämnas utrymmet blankt eller så kommer nästa uppgift direkt.

Uppgifterna är hämtade från medlemsregistret i juni 2014.
Det är alltså klubbarna själva som svarar för att rätt uppgifter finns med.

Redaktionen för Handboken har inget ansvar för medlemsregistret.





Sveriges Lions H
andbok 2014-2015



www.lions.se


	Lions Hbok 14 - sid omslag
	Lions Hbok 14 sid 1-8
	Lions Hbok 14 sid 9-15
	Lions Hbok 14 sid 16-33
	Lions Hbok 14 sid 34-53
	Lions Hbok 14 sid 54-59
	Lions Hbok 14 sid 60-76
	Lions Hbok 14 sid 77-80
	Lions Hbok 14 sid 81-85
	Lions Hbok 14 sid 86-92
	Lions Hbok 14 sid 93-97
	Lions Hbok 14 sid 98-106

