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Utdrag ur stadgar för MD 101, fastställda vid RM 2018: 
§ 37 
Varje klubb ska verka i överensstämmelse med LCI:s syften och etik och följa de 
beslut och rekommendationer som fattats av riksmöten och distriktsmöten. 
Medel som samlats in från allmänheten får, utöver till hjälpverksamheter som 
stödjs av Sveriges Lions, endast användas till förmån för allmänheten. Bidrag får 
även lämnas när bidragets syfte är att hjälpa behövande som inte är medlem i 
någon lionklubb eller att stötta ungdomsverksamhet, kulturverksamhet eller annan 
samhällsnyttig verksamhet som bygger på ideellt arbete. Bidrag ska inte lämnas till 
organisationer med egen insamlingsorganisation om avtal eller motsvarande, t.ex. 
styrelsefunktion, saknas mellan parterna. 

 
<<<   >>> 

 
 

Innehåll: 
Avdelning 1: Lions Clubs International – Hundraårsjubileets hjälputmaning. 
Avdelning 2: Riksmötets beslut om rekommenderade bidrag. 
Avdelning 3: Distriktsmötets beslut om rekommenderade bidrag. 
Avdelning 4: Klubbarnas internationella projekt. 
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Avdelning 1. 

 
Rekommendationer från Lions Sverige och LCI 

 
Klubbar, zoner och distrikt uppmanas att genomföra serviceprojekt inom följande fokusområden: 
 
#   Diabetes förebygg diabetes och öka livskvalitén hos de drabbade! 
 
#   Skydda vår miljö skydda, återställ och ge stöd åt en hållbar miljö, för en bra  

hälsa och välbefinnande hos allmänheten! 
 
#   Lindra hungersnöd  bekämpa hunger och undermåliga livsmedel i alla 

samhällen och ge Ditt direkta stöd och hjälp till dom som 
 lider av undernäring!  

 
#   Barncancer hjälp barn som drabbats av cancer att överleva och stöd  

ökad tillgänglighet till vård, medicin, hjälpmedel och 
 diagnos! 

 
#   Syn till alla reducera antalet nya fall av blindhet och öka stödet till  

synvård och till dom som lider av nedsatt syn! 
  
#   Ungdomar skall vara våra partners och våra förmånstagare i alla  

våra strävanden och aktiviteter kring de fem 
fokusområdena.  
Ungdomarna skall engageras och integreras fullt ut i 
fokusområdenas hjälpprojekt.  
Särskilda program som stödjer våra ungdomar skall 
utarbetas.  
Att stödja ungdomar är av särskild prioritet. 

 
Den 1 juli 2018 startade LCIF en ny kampanj som introducerades under namnet ”Campaign 
100”. Kampanjen omfattar de 6 huvudområdena enligt ovan, men riktar under de närmaste tre 
åren speciellt fokus på 
#   Diabetes  som betraktas som en världsomfattande folksjukdom 
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Avdelning 2. 
Sveriges Lions Riksmöte 2018 beslöt att rekommendera klubbarna att bidra med 
medel till följande ändamål: 

 
1. Medel till ”Pengapåsen”. 

Pengapåsen är Sveriges Lions reservkapital, avsedd att användas till sådana projekt som är igång 
men där det saknas pengar för ett slutförande. 
Ur pengapåsen kan även nya beslutade projekt ansöka om medel för att starta upp projektet. 
Medel skall sedan återföras från det pågående projektet tillbaka till Pengapåsen. 
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 
klubbarna bidrar med 50 kronor per medlem. 
 

2. Medel till katastrofberedskapen. 
Katastrofer uppträder ständigt i vår värld. Vi vet inte var eller när det kommer att hända; bara att 
det kommer att inträffa. 
Översvämningar, jordbävningar, orkaner och svältkatastrofer gör att människor blir i behov av 
omedelbar och akut hjälp. 
Genom Sveriges Lions Katastrofberedskap och samarbetet med Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) har vi under många år kunnat erbjuda och sätta in akut hjälp där den 
behövts. 
De blå katastroftälten, med Lions logotype; är välkända och har snabbt funnits på plats för att ge 
utsatta människor i många länder tak över huvudet. 
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 
klubbarna bidrar med 100 kronor per medlem. 
 

3. Bidrag till projekt initierade av Nordiska Samarbetsrådet. 
Det nordiska samarbetet inom Lions har nu mer än 50 år på nacken. Samverkan sker inom en rad 
olika områden. På det årliga mötet tas beslut om olika samnordiska hjälpprojekt. På årets möte i 
Reykjavik togs beslut om två hjälpprojekt, båda med en projektperiod 2017-2021. Det ena 
projektet, med Norges Lions som huvudansvarig, är ett hjälpprojekt riktat till de glömda barnen i 
Libanon. Det andra hjälpprojektet, med Sveriges Lions som huvudansvarig, riktas till de glömda 
barnen i Turkiet. 
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 
klubbarna bidrar med 40 kronor per medlem. 
 

4. Medel till fonden för funktionsförändrade. 
Riksmötet beslutade: 

• att Fonden för funktionsförändrade skall fortsätta utdelningen av Lions Bragdlejon och 
Lions livskvalitetspriser samt ha möjlighet att komplettera med andra områden efter 
beslut av Guvernörsrådet, 
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• att Fonden för funktionsförändrade skall fortsätta att ge ekonomiskt stöd till tävlingar för 
ungdomar med funktionsnedsättningar, 

• att Fonden för funktionsförändrade skall bereda olika förslag till projekt och stöd samt 
därefter presentera förslagen för Guvernörsrådet, som beslutar i ärendena. 

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 
klubbarna betalar in 50 kronor per medlem till Fonden för funktionsförändrade. Av dessa medel 
skall fonden använda 10 kronor per medlem som aktivt stöd till handikappidrotten och dess 
satsningar på deltagande i Paralympics under verksamhetsåret 2018-2019. 
 

5. Medel till Lions Quest – Tillsammans. 
Lions vill stärka barns och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och 
samhällsengagemang samt hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper. Lions Quest är 
ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk. 
Stiftelsen Lions Quest har i dagsläget ingen huvudsponsor och är därför beroende av ekonomiskt 
stöd från klubbarna. Stödet används bland annat till att sponsra en del av kurskostnaderna för de 
kurser som arrangeras. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 40 kronor per medlem till Lions Quest.  
 

6. Bidrag till Tältprojektet – Bring Quality to Life. 
Bring Quality to Life är ett samprojekt mellan Lions Sverige och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Lions svarar för inköp av tälten som sedan skickas ut till 
katastrofområden ute i världen. För transporterna svarar MSB. Tälten förvaras i MSB:s depå i 
Kristinehamn. Riksmötet har beslutat att det skall finnas minst 500 tält i depån. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 40 kronor per medlem till Bring Quality 
to Life.  
 

7. Sveriges Lions Miljöstipendium. 
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa Riksmötets rekommendation, innebärande att 
klubbarna betalar in 10 kronor per medlem. 
 

8. LEO-projekt. 
Lions vill stärka barns och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och 
samhällsengagemang samt hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper. 
Under 2021/22 arrangeras ett internationellt Europé Forum i Helsingör, med Sverige som 
medarrangör. 
Riksmötets rekommendation är att klubbarna betalar in 30 kronor per medlem, vilket skall 
fortsätta ytterligare 2 år. Distriktet förfogar redan över medel, så under 2018/19 behövs inget 
extra från klubbarna. 
 
Sveriges Lions Hjälpfond. 
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har skapats för att allmänheten skall ha möjlighet att på ett 
säkert sätt skänka pengar till Lions aktiviteter och bidragsändamål. Fonden är en resurs för att 
förstärka Lions ekonomi för hjälpverksamhet och kan ses som ett komplement till den vanliga 
insamlingsverksamheten. Lionsklubbarnas insamlade medel ska inte skickas in till Hjälpfonden. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att externt informera om Hjälpfonden. 
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Avdelning 3. 
Distriktsmöte 1, Lions Distrikt 101-S, beslöt rekommendera klubbarna bidra med 
medel till följande ändamål: 
Följande rutiner för ärendehantering av bidragsansökningar gäller: 
Ansökan till klubb behandlas först i klubben. 
Ansökan går inte vidare om klubben beviljar ansökan och finansierar densamma. 
Om ansökan inte kan finansieras inom klubben överlämnas den till zonen. 
Zonordföranden undersöker möjligheten till gemensam finansiering inom zonen. 
Om finansiering inom zonen inte är möjlig skickas ansökan vidare till berörd kommitté inom 
Distriktsrådet. Ärendet skall då vara väl dokumenterat; dvs alla klubbars beslut skall redovisas; 
ja/nej, och anledning. 
 

1. Distriktets Hjälpkommitté. 
Eftersom 101S och 101SM har olika hantering i denna fråga, och att Distriktet har medel till 
förfogande, så föreslås en paus i inbetalningar  
 

2. Distriktets Barn- och Ungdomskommitté. 
Eftersom 101S och 101SM har olika hantering i denna fråga, så föreslås en paus i inbetalningar  
 

3. Internationella ungdomsläger. 
”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.” Så lyder Lions främsta 
syfte. När skapas en anda av samförstånd? Jo när människor träffas – så klart – och upptäcker att 
det är mer som för oss samman som människor, än som skiljer oss åt på grund av olika kulturer 
och sedvänjor. Detta är grunden till Lions lägerverksamhet. 
Ungdomar från olika länder får möjlighet att träffas, diskutera och umgås, och livslånga 
vänskapsband knyts. 
Distrikten har uppdraget att arrangera ungdomsläger enligt ett rullande schema. Distrikt 101-S 
har framgångsrikt genomfört ett ungdomsläger under 2017, och planering för nästa läger pågår. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga, samt att sponsra fler 
ungdomar för deltagande i såväl svenska läger som läger i utlandet. 
 

4. Lions Forskningsfond Skåne. 
Insamlingsstiftelsen Lions Fond för Medicinsk Forskning inom Skåne bildades 2011. Fondens 
huvudsakliga ändamål och syfte är att genom bidrag från Lionklubbar, allmänheten och företag 
samla in medel till klinisk, patientnära forskning i Skåne. 
Den patientnära forskningen betraktas som oerhört värdefull eftersom den utgår från patienternas 
sjukdomsbild och kommer patienten till nytta inom snarast möjliga framtid.  Den patientnära 
forskningen ligger dessutom till grund för den avancerade laboratorieforskningen.   
Prioriterade forskningsområden är barn och ungdom, speciellt barncancer, samt sjukdomar som 
drabbar äldre. Fondens ambition är att upprätthålla sin attraktionskraft inom forskningen, därför 
vill man utdela ca 1 msek årligen, vilket motsvarar ca 1.000 kr/medlem. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 1.000 kronor per medlem eller att anslå 
medel till Forskningsfonden utifrån klubbens förmåga samt att bidra till att marknadsföra 
Forskningsfonden lokalt och vid publika aktiviteter. 
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Betalas direkt till LFFS bankgiro 900-2866 
 

5. Lions Rent Vatten. 
En miljard människor saknar rent vatten. Varje dag dör 5.000 barn av kolera och andra 
vattenburna sjukdomar. Mammor saknar vatten för att tvätta barnen och smutsiga ansikten lockar 
flugor som sprider plågsamma ögonsjukdomar. Många barn missar skolan då de dagligen ska gå 
långa sträckor för att hämta vatten. Läkare saknar vatten att tvätta sår, patienter, händer och 
instrument. 
Projektet Lions Rent Vatten förser byar, skolor och sjukhus på Tanzanias landsbygd, i regionen 
Morogoro, med rent vatten. Härigenom förebyggs sjukdomar, minskas barnadödligheten samt 
underlättas vården. Dessutom ges byborna livskvalitet och framtidshopp. Målet är att hjälpa 
100.000 personer i området Morogoro att få tillgång till rent vatten. 
Det behövs ytterligare ekonomiska resurser till projektet. Med klubbarnas stöd kan målet nås. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 200 kronor per medlem eller anslå 
medel utifrån klubbens förmåga. 
 
 

6. Lions Clubs International Foundation. 
Lions Clubs International Foundation(LCIF) grundades 1968. Organisationen har hittills delat ut 
mer än 1 miljard USD i anslag. Anslagen har kunnat betalas ut bland annat tack vare den 
generositet som Lionklubbarna har visat. 
Donatorer kan lita på att medel som anförtros LCIF kommer att stödja insatser som gör skillnad i 
samhällen och förändrar liv. 
LCIF är Lions Internationella Hjälpfond, med fyra huvudområden: 
#   Bevara syn – såsom Sight First programmet 
#   Hjälpa ungdomar – såsom Lions Quest 
#   Katastrofhjälp – såsom omedelbar hjälp och långsiktig återuppbyggnad överallt i världen 
#   Humanitära insatser – såsom Mässlingsinitiativet 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 200 kronor per medlem, samt att 
generöst bidra med ytterligare donationer vid inträffade katastrofer.   
 

7. LCIF/Campaign 100. 
Den 1 juli 2018 startade LCIF en ny kampanj som introducerades under namnet ”Campaign 
100”. Kampanjen omfattar de 4 huvudområdena, men riktar under de närmaste tre åren även 
fokus på 
#   Diabetes – som betraktas som en världsomfattande folksjukdom 
Distriktsmötet ber klubbarna att bidra efter förmåga.   
 
Distriktsmötet uppmanar därutöver klubbarna att hedra förtjänta medlemmar med Melvin Jones 
Fellowship (MJF) och i förekommande fall med Progressiv Melvin Jones Fellowship (PMJF). 
(OBS – Donationer till LCIF:s huvudområden är MJF/PMJF-grundande, men skall anges som 
sådant vid insändandet). 
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• Stipendier till personer i Distrikt 101-S. 

Lions Distrikt 101-S har tidigare delat ut fyra olika stipendier inom olika områden. Distrikt 
101SM har inga stipendier. 
Därför föreslås en paus till 2019/20. 
 
 
 

8. Kommittén för miljöservice. 
Lions skall bidra till en miljömässigt hållbar långsiktig utveckling. Miljöfrågorna skall vara 
ständigt närvarande för alla Lions. Även om det finns många aktörer som är aktiva på 
”miljösidan” skall vi Lions ta vårt ansvar. Distriktets engagemang i SEA-U Marint 
Kunskapscenter i Malmö är uppmuntrande och kan bli utgångspunkten för ett fortsatt 
miljöarbete.  Målet är att inkludera hela kustzonen i Distrikt 101S. Klubbarna skall engageras i 
arbetet och därmed stödjas i arbetet för den lokala miljön. 
Det kommer att vara särskilt viktigt att engagera ungdomar i denna ödesfråga. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga till vårt gemensamma 
miljöarbete. 
 

9. Hundar för eftersök av narkotika, vapen och ammunition. 
För 50 år sedan började Tullverket använda sökhundar för att hitta narkotika. En sökhund och en 
hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. Idag använder Tullverket sökhundar för att söka 
efter narkotika, vapen och ammunition. Det är åtskilliga beslag som gjorts tack vare Lions 
sponsring. 
Hundekipagens uppdrag är fortfarande viktigt, kanske än viktigare just i dessa tider. 
Alla bidrag går via MD eftersom Tullens upphandlingsregler kräver central hantering. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
 

10. Servicehundar i samhällets tjänst. 
En servicehund hjälper personer med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen. Det kan vara 
att öppna dörrar, plocka upp tappade saker från marken, hämta saker på hyllor, dra rullstolen, 
tända och släcka lampor, öppna och stänga lådor och skåp, larma om det händer något, och så 
vidare. I Sverige sker utbildningen av servicehundar helt utan statliga bidrag. Det är bland annat 
därför Lions har gått in och sponsrat utbildning av dessa hundar. Vi har härigenom kunnat hjälpa 
personer, om inte till en normal vardag men väl en lättare sådan. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
 

11. Insamling av begagnade glasögon. 
I nästan varje hem i vårt land ligger fullt brukbara glasögon som inte längre används. Dessa kan 
emellertid komma till nytta i länder där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska 
möjligheterna att skaffa sådana är små eller inga alls. 
Låda finns att köpa för insamling av glasögonen, en låda som även ger PR för klubben. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att delta i glasögoninsamlningen. 
 
 



 

Lions Clubs International 
Sweden 

Distrikt 101S  
	

__________________________________________________________________________________	
DG	 Tallstigen	4	 E-mail:	augustin@hagaholm.se	
Jan	Augustin	 SE-239	41	Falsterbo	 Tel.:	+46	(0)709	962644	(mob.)	
	 Sweden	

 
12. Lions Quest. 

Lions Quest-kurser inom Distriktet. 
Uppmärksamhet läggs även på Antimobbing inom ramen för L.Q. 
Mobbing tar sig olika uttryck; psykisk mobbing, fysisk mobbing, verbal mobbing och numera 
även nätmobbing. Mobbingen har dessutom ökat över tid. Särskilt nätmobbingen ökar lavinartat.  
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 10 kronor per medlem. 
 
 

13. Volontärverksamhet. 
Lions planerar för att starta volontärverksamhet i samtliga internationella projekt. Detta får flera 
effekter, dels stärker det projekten dels intresseras ungdomar för Lions hjälpverksamhet med 
presumtivt medlemskap. Samtliga internationella projektansökningar kommer att innehålla 
information om hur många volontärer projektet kan ta emot. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med engagemang och medel efter förmåga. 
 
 
 

Avdelning 4. 
I Distrikt 101-S är det många klubbar som antingen driver egna internationella projekt, eller 
aktivt stödjer sådana. 
De aktuella klubbarna ser gärna att även andra lionsklubbar i distriktet lämnar bidrag till 
projekten. Alla inbetalningar görs direkt till klubben enligt information nedan. 
Distrikt 101-S har inget ansvar i eller för dessa projekt. Eventuella frågor kring ekonomi, 
verksamhet, etc. ställs till klubbarnas kontaktpersoner. 
 

1. Lions Club Sweden Be The Change. 
Nytt liv till utsatta flickor och kvinnor i Kongo. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktpersoner: Shalini Persson, mobil 0708-65 16 33 och Frida Andersson, mobil 
0705-89 12 34. 
Hemsida: www.bethechange.se Facebook: bethechangebylions 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 245-2159. Märk bidraget: Kongo. 
 

2. Lions Club Bjersund-Bjerred. 
Stöd till barnbyar i Vitryssland. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktperson: Björn Jonsson, mobil 0709-67 71 94. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 436-1937. Märk bidraget: Vitryssland. 
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3. Lions Club Råå. 

Hosanna Community Projects. Föräldralösa och AIDS-drabbade barn i 
Sydafrika. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, jorgen.runesson@telia.com 
Hemsida: www.hosannahazyview.com 
Distriktsrådet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 350-8843. Märk bidraget: Hosanna 
 
 

4. Lions Club Höör. 
Stöd till organisationen Fundacion Qhanawara i Bolivia. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktperson: Ulf Petersson, mobil 0702-20 04 55. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 762-3614. Märk bidraget: Bolivia 
 

5. Lions Club Sweden Be the Change. 
Stöd till de fattiga barnen i Yun Nan-provinsen, sydvästra Kina. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktperson: Kenneth Persson, mobil 0708-79 76 38. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 245-215 eller Swish 123 471 76 41. Märk bidraget: Yun Nan 
 

6. Lions Club Staffanstorp. 
Stöd till Emma & Therese Children´s Project (ETCP), Uganda. 
Se sep bilaga för mera info. 
 
Klubbens kontaktperson: Michael Larsson, mobil 0707-61 96 66. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra utifrån egen förmåga. 
Inbetalningar görs till klubbens Bg: 227-5154. Märk bidraget: Uganda 


