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Lionvänner: 

Vi närmar oss avslutningen av 2019 och det är med stor glädje jag läser om alla de 

fantastiska aktiviteter som pågår ute i vårt distrikt. Ni gör alla en stor insats för att sprida 

Lions budskap genom era aktiviteter och genom de medel som samlas in kan vi förbättra 

morgondagen för många människor både lokalt, nationellt och internationellt.  

Under november månad har det avhållits såväl guvernörsrådsmöte i Södertälje den 15–17 

november som distriktsrådsmöte i Kristianstad den 30 november.  

På guvernörsrådsmötet förelåg som vanligt en hel del rapporter och många beslut fattades. 

Nedan ett axplock av dessa: 

• Alf-Göran Andersson valdes till interimistisk MD IRC för resterande del av 

verksamhetsåret. Skälet till detta är att tidigare vald, Per Jansson hoppat av sitt 

uppdrag. 

• Margareta von Wachenfeldt LC Arvika valdes till MD New Voices  

• Guvernörsrådet avslog framställan från Special Olympics om ett samarbete med 

Lions kring genomförandet av SO 2021. Motivet för avslaget var att Lions inte kan åta 

sig ett engagemang som kan generera kostnader upp mot 7 miljoner kronor. 

Guvernörsrådet har sedan tidigare beviljat ett sponsringsanslag till det så kallade Pre 

Games omfattande totalt 322 000 kronor att genomföras vintern 2020. Viktigt att 

påpeka att avslaget för Special Olympics gäller just denna aktivitet.  

• Insamlingen till projektet ”De glömda barnen” pågår till den 30/6 2020. De klubbar 

som vill skänka pengar till projektet SKA märka inbetalningen med DGB. 

• Fram till den 8 oktober 2019 har det samlats in 122 miljoner av de 300 miljoner dollar 

som är målet inom Campaign 100.  

 

På distriktsrådsmötet i Kristianstad hade ett 25-tal rådsmedlemmar infunnit sig. 

Diskussionerna fördes i god anda och som vanligt var det ”högt i tak”.  

Lägerkommittén för sommarens ungdomsläger i Löderup är mycket bekymrade. Det behövs 

folk som kan jobba på lägret och alla klubbar i närområdet runt Löderup anmodas att ställa 

upp och hjälpa till.  

Vidare behövs det värdfamiljer där de inkommande ungdomarna kan bo veckan innan själva 

lägret börjar. Du som kan ställa upp, antingen som värdfamilj eller som aktivt arbetande på 

lägret kontakta Jan Lundén, jan.o.lunden@telia.com eller YEC, Jenny Eriksson, 

jennygrosskurth@icloud.com 

Som tidigare meddelats så kommer distriktet att genomföra ett Conventionlotteri. 

Andelarna kostar 100 kronor och kan köpas av både klubb och enskild klubbmedlem. Detta 

är ett internt Lionslotteri och får under inga omständigheter erbjudas till allmänheten.  
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Vidare så diskuterades ett förslag till ny zon-indelning och att distriktet i framtiden ska vara 

indelat i 7 zoner. Frågan remitterades till AU för vidare beredning och ett nytt förslag ska 

presenteras på distriktsmötet (DM) den 13 mars.  

Efter återgången till den nu rådande zonindelningen så beslutades att posten som tredje vice 

guvernör tas bort och att det därför inte går att nominera till denna post för nästa 

verksamhetsår. 

Handböckerna är nu komna och kommer att skickas ut till de som har beställt. 

Ytterligare en fråga som diskuterades var avgiften till distriktet. Flera zonordförande 

framförde att de under sina klubbesök/zonmöten hade fått synpunkter. Frågan remitterades 

till AU för vidare beredning.  

Glädjande är att vi under de senaste månaderna har fått en hel del nya medlemmar, enligt 

vår GMT, Bert Engström så ligger vi på plus 6 medlemmar 

Nya medlemmar: 

Susanne Carlbom Aneby 

Per Wulff Båstad 

Laila Andersson Borgholm 

Arne Lundqvist  Borgholm 

Åke Olsson Borgholm 

Elisabeth Arebark Bräkne-Hoby 

Eva-Lena Knutsson Bräkne-Hoby 

Ove Vallgren Hörby 

Lars Cooper Karlskrona 
Jarramas 

Marianne Cooper Karlskrona 
Jarramas 

Yvonne Anjert Landskrona 

Peter Johnsson Landskrona 

Kerstin Stråmark Johansen Landskrona 

Hans Christensson Löddeköpinge 

Göran Larsson Löddeköpinge 

Helena Säre Malmö 
Ellenbogen 

Jenny Holdar-Johansson Mörbylånga 

Sven Johansson Mörbylånga 

Håkan Karlsson Nässjö 

Lennart Skantz Nässjö 

Harald Bauch Olofström 

Horst Gingel Olofström 

Michaela Gingel Olofström 

Per Gustavsson Olofström 

Carina Nyberg-Nordqvist Osby 

Marita Gustavsson Ryd 

Harriet Lövgren  Ryd 

Rune Lindahl Staffanstorp  
Vikingen 

Sven Skott Södra Sandby 

Per Franzén  Tranås 

Åke Hansson Vellinge 

Sten Nilsson Ängelholm
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Detta gör 32 nya medlemmar under två månader. Ni är alla varmt välkomna i Lions 

gemenskap och jag hoppas att ni alla kommer att trivas hos oss. 

På förekommen anledning vill jag påminna om att ni ute i de olika klubbarna tar tillfället i akt 

och nominerar, såväl på MD-nivå som på distriktsnivå. Vi är det största distriktet inom Lions 

Sverige men är väldigt dåligt representerade på MD-nivå. Vill vi få en förändring till stånd 

och förändra det symtom som råder på MD-nivå med ”ansiktsrepriser” så krävs det att vi 

nominerar dugliga och intresserade Lions. Glöm dock inte bort att personen du/ni vill 

nominera måste vara vidtalad och beredd på att ställa upp.  

Vad gäller nomineringar så vill jag slå ett särskilt slag för att klubbarna nominerar Alf-Göran 

Andersson, LC Simrishamn till posten som vice guvernörsrådsordförande. Alf-Göran är 

synnerligen välmeriterad till denna position och självfallet är han vidtalad och beredd att 

ställa upp.  

LEO-forum kommer att avhållas 2021 och är ett samarbete mellan distrikt 101-S och 

Danmark. Eftersom boendet kommer att vara i Danmark så är det av vikt att alla klubbar 

betalar in de 30 kronor per medlem som det finns beslut på.  

 

 

Jag vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Lionsår.  

 

Vänligen 

 

Bengt Persson 

Distriktsguvernör 

Lions 101-S 

Bengt.c.persson@lnu.se 
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