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Distriktsguvernörens Nyhetsbrev. 

Maj 2019. 
 

Lördagen den 27 april genomfördes… 

 

Ett historiskt distriktsmöte i Åseda. 
 

Beslutet om den nya distriktsbildningen fattades av Lions Internationella Styrelse i oktober 

2018. På distriktsmötet valdes den nya distriktsledning som nu som sin huvuduppgift har att 

”sjösätta” Distrikt 101-S Syd. 

Det är ett stort distrikt vi nu går in i; 2700 medlemmar, 97 lionklubbar och 15 delzoner. 

Distriktet omfattar nuvarande Distrikt 101-S, Distrikt 101-SM samt zonerna 1 och 2 inom 

Distrikt 101-SV. Det innebär att tre kulturer ska bli en. 

Planeringen av det nya distriktet har pågått under ett år med en samrådsgrupp som arbetat 

med struktur- och organisationsfrågor och en gemensam distriktsvalnämnd som arbetat med 

”bemanningsfrågor” i det nya distriktet. 
 

Distriktsmötet var väl organiserat och samtliga beslut på mötet fattas i koncensus. En bättre 

start kunde rimligen det nya distriktet inte få. Det bådar gott inför framtiden. Av det nyvalda 

distriktsrådet förväntas en tydlig ledning och styrning, där det bästa från de tre ingående 

enheterna ska tas tillvara och implementeras i den nya organisationen. Det blir den stora 

utmaningen under verksamhetsåret 2019-2020.  
 

22 av våra klubbar var representerade på distriktsmötet, med 48 delegater och ytterligare 5 

besökare. Totala antalet delegater registrerades till 

110. 
 

Så här ser den nya kartan över Distrikt 101-S Syd ut; 

 

Jag beklagar den dåliga upplösningen av kartan. 

Hoppas ni får en uppfattning ändå. 

 Ny karta kommer när jag väl fått tekniken på min 

sida. 
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Ur kartan kan vi läsa att det nya distriktet blir uppdelat i tre zoner. Zon 1 omfattar nuvarande 

zonerna 1 till och med zon 6. Nuvarande zon 7 ingår i den nya zon 2. 

De nuvarande zonerna, som från och med den 1 juli 2019 kommer att benämnas delzoner, får 

nya beteckningar; zon 1 blir delzon 11, zon 2 delzon 12, zon 3 delzon 13, zon 4 delzon 14, 

zon 5 delzon 15 och zon 6 blir delzon 16. 

Zonordförande i den nya zon 1 blir distriktets andra vice distriktsguvernör. Delzonerna 

kommer att ledas av en delzonordförande som vid sin sida har en vice delzonordförande. 

Vi återkommer till hur ledning och styrning i den nya strukturen kommer att se ut. Det 

kommer dock inte att bli någon ny organisationsnivå. 

 

Så något om de val som förrättades på distriktsmötet. 

 

Till distriktsguvernör utsågs Bengt Persson, LC Alvesta, första vice distriktsguvernör Göran 

Johnsson, LC Nässjö, andra vice distriktsguvernör Carl-Gustav Olofsson, LC Löddeköpinge 

och tredje vice distriktsguvernör Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg. 

 

Distriktsrådet består i övrigt av distriktskassör Hans Folkesson, LC Vetlanda, 

distriktssekreterare Dan Jönsson, LC Sölvesborg, stadgesekreterare Alf-Göran Andersson, LC 

Simrishamn, ordförande i det Globala Ledarskaps Teamet Johnny Berggren, LC 

Kalmar/Skälby, ordförande i det Globala Medlems Teamet Bert Engström, LC 

Vallåkra/Rydebäck, ordförande i det Globala Service Teamet Ann-Christin Olsson, LC 

Sölvesborg, ordförande i teamet Nya Röster (New Voices) Ylva Sjöholm LC 

Vimmerby/Linnea, distriktskoordinator ungdomsfrågor (YEC) Jenny Eriksson, LC Vetlanda, 

LEO-ansvarig Evy Törnqvist, LC Växjö, PR/INFO Marknadskommunikation Johnny 

Berggren, LC Kalmar/Skälby, IT-ansvarig/hemsidan Jan Falk, LC Emmaboda. 

Distriktets LCIF-koordinator utses av LCIF:s ordförande i samråd med Internationella 

Presidenten. 

 

I det nya distriktet drar vi ner på antalet kommittéer. Två av våra nuvarande operativa 

kommittéer kommer dock att gå vidare, intakta, in i den nya organisationen. Det är 

Kommittén för Miljöservice med Flemming Denne, LC Saxtorp, som ordförande och Lions 

Quest-kommittén med Brittmarie Lindquist, LC Svedala, som ordförande. 

En kommitté för distriktets Internationella Ungdomsläger 2020 är också tillsatt, med Jan 

Lundén, LC Hässleholm, som ordförande. 

 

Och så vill jag påminna om det nya distriktets  Distriktsmöte 1 som kommer att gå av stapeln 

lördagen den 12 oktober 2019, med LC Hässleholm som värdklubb. 

 

Alf-Göran Andersson 

Distriktsguvernör 
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