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Protokoll från distriktsmöte 
Lions Clubs, distrikt 101S 

 
 

BP  JL  EB  DJ  

 

Vad:  Distriktsmöte  

När:  2019-10-12 

Var:  Norra Station, Hässleholm 
 

Innan mötet fick vi ta del av mycket intressant information om projekten Syskolan i Nepal och  

Lions Rent Vatten (LRV). Information från Irén Tiberg, nybliven stipendiat i LFF Skåne om ett 

pågående projekt kring ungdomar med typ 1 diabetes som använder s k e-hälsa.   

 

Därefter hälsades vi välkomna till Hässleholm och dagens möte av Anders Jönsson, president i 

LC Hässleholm. Han berättade lite kort om Hässleholm som bl a är en viktig järnvägsknut för 

tågtrafiken i södra Sverige samt stambanan norrut i landet. Tidigare var Hässleholm en 

militärstad med två regementen på orten. Idag bor det 19 000 invånare i själva staden. Han 

avslutade med att berätta om klubben och dess aktiviteter.  

 

Avslutningsvis fick vi ta del av intressant information och bilder från den stora 

magasinsbranden som även stoppade all tågtrafik under en period. Det var yttre befäl Per Friis 

som ledde arbetet med att släcka och säkra byggnader, bilar, järnvägen och allt annat kring 

själva magasinet som berättade inspirerande om detta. 

 

1. Distriktsmötets öppnande 
DG Bengt Persson hälsade alla varmt välkomna och presenterade lite ordningsregler för mötet. 

Därefter förklarade han mötet för öppnat.  

 

2. Godkännande av kallelse till mötet 
DG informerade om att kommunikationsproblem tyvärr ledde till att kallelsen till mötet kom ut lite 

sent. Han beklagade detta. 

Beslut: Mötet godkände kallelsen till mötet. 

 

3. Fastställande av röstlängd 
IPDG Alf-Göran Andersson informerade om att det var 126 delegater samt 10 övriga Lions 

närvarande. 57 (av 97) klubbar var representerade på mötet. 

Beslut: Röstlängden fastställdes till 126 röstberättigade delegater. 

 

4. Val av ordförande för mötet 
Bengt Persson, LC Alvesta valdes till ordförande för mötet. 

 

5. Val av sekreterare för mötet 
Dan Jönsson, LC Sölvesborg valdes till sekreterare för mötet. 

 

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, för att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet 
Jan Lundén och Esse Bengtsson, båda LC Hässleholm, valdes att jämte ordföranden justera  

protokollet. 
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7. Anmälan av ärenden som skall behandlas under punkt 19,  

övriga ärenden  
19a: Jörgen Runesson, LC Råå om projektkatalogen samt presentation av projekt som Lions 

stödjer i Sydafrika.  

 

19b: Brittmarie Lindquist, LC Svedala om Lions Quest. 

 

19c: Alexandra Castelo Branco, LC Kalmar om LCIF. 

 

8. Fastställande av förhandlingsordning 
Efter ärenden till övriga frågor ovan, samt att punkterna 14 och 15 i förhandlingsordningen byter 

plats, fastställdes densamma.  

 

9. DG:s verksamhetsplan 2019-2020 (bilaga 09) 
Verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår presenterades. DG vill ha mål som är möjliga 

att nå. Medlemsfrågan är alltid aktuell, hittills detta verksamhetsår har vi tappat 28 medlemmar. 

Beslut: DG:s verksamhetsplan för 2019-2020 fastställdes. 

 

10. Rapporter från DG 
Bengt berättade lite kring IP:s besök på GR2 i Upplands Väsby i augusti. IP uppmanar oss att satsa 

på nyblivna pensionärer i vår jakt på nya medlemmar. Bengt samtycker med detta och uppmanar 

oss att arbeta med detta ute i klubbarna. Medlemsantalet i Lionsklubbarna sjunker i hela 

Västeuropa men ökar i Asien.  

 

Vi har hittills samlat in 13 571 000 kr till De Glömda Barnen. Insamlingen pågår t o m 30/6 2020. 

Insättningar till DGB görs direkt till DK och det är viktigt att märka insättningen med ”DGB”. 

60 skolmoduler är på plats och vi har delat ut 15 000 matpaket. 

 

Efter indelningen av Lions Sverige i fem distrikt har för närvarande distrikt 101N lägst antal 

medlemmar och 101S flest. Det råder stor oro i distrikt 101N kring medlemsantalet. 

 

NV (Nya Röster), se kommittérapporter nedan. 

 

När det gäller Bring Quality to Life och Lions katastroftält, avser man att byta ut de vanliga 

tygtälten till moduler i aluminium istället. Tälten ska testas i Kristinehamn. Anledningen till bytet 

är att tygtälten möglar. 

 

Kassan för Lions Quest behöver fyllas på. DG uppmanar oss att betala de 40 kr/medlem till LQ 

som är beslutat. 

 

GR har beslutat att sponsra Pregames (för Special Olympics) som äger rum i Östersund i februari 

2020 med 300 000 kr. När det gäller ”det stora” Special Olympics som äger rum 2021, blir det 

troligen ingen Lionssponsring. Kostnaden för evenemanget beräknas till närmare 6-7 miljoner kr, 

men det finns ingen ekonomisk plan framtagen. 

 

Hur kan/ska man agera om en katastrof inträffar i närområdet. En grupp har bildats för att arbeta 

med detta och målet är att ta fram en beredskapsplan. Lionsklubbarna kan vara till stor hjälp vid 

katastrofer, då man ofta har mycket god lokalkännedom. 

 

11. Skrivelser (in/utgående) 
Inga inkomna eller utgående skrivelser finns att rapportera om. 

 

12.     Uppdrag/arbetsmodell för de tre ZO i zoner 1-3 klarläggs  
Någon uppdragsbeskrivning rörande ledning och styrning utifrån beslutet om zonstruktur på DM2 

i Åseda 27/4 2019 §11.1 har inte kunnat fastställas. DG Bengt föreslog därför att beslutet enligt 

§11.1 återkallas, med undantag av inrättandet av tredje VDG.  

Förslaget innebär en omedelbar, per 12/10 2019, återgång till den zonindelning som gällde under 

verksamhetsåret 2018-2019.  
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De tre zonområdena utifrån beslutet på DM2 ska således inte benämnas som zoner, utan som 

geografiska områdena 1, 2 respektive 3. DG meddelade vidare att en översyn av zonstrukturen 

inför verksamhetsåret 2020-2021 ska göras, så att beslut kan fattas på DR2 30/11 2019.  

DG återkommer snarast till klubbarna och zonerna med en beskrivning av konsekvenserna av 

beslutet.  

Beslut: Distriktsmötet beslöt enligt förslagen ovan. 

 

13.     Rapport från kommittéer 

GMT: Bert Engström presenterade sig och förklarade att titeln innebär att han är medlemsansvarig 

i distriktet. Antalet medlemmar i distriktet minskar tyvärr, i augusti var vi 2 638 medlemmar i 

101S, idag 2 618 medlemmar. Antalet klubbar är intakt, 97 st i distriktet. 

I Sverige är vi just nu 9 491 medlemmar och i världen 1 438 034 medlemmar. 

Glädjande nog ökar medlemsantalet i flera klubbar. I vårt distrikt utmärker sig Nässjö med plus 5, 

Trelleborg med plus 5 samt Råå med hela 9 nya medlemmar, samtliga kvinnor. 

 

GLT (bilaga13b): Johnny Berggren presenterade sig och informerade om att i hans uppdrag ingår 

bl a att utbilda samtliga zonordföranden i distriktet. Till sin hjälp har han ett utbildningsprogram 

innehållande bl a hemuppgifter för ZO, E-handbok för ZO samt praktiska övningar för 

zonordföranderollen. Johnny har för avsikt att med hjälp av utbildare genomföra dessa 

utbildningar under våren 2020, troligen under tre lördagar i april och maj. 

Johnny önskar att GAT-teamen tillsammans med DG samarbetar för att ta fram program för att nå 

ut till nya medlemmar och utveckla verksamheten. 

 

GST (bilaga 13c): Ann-Christin Olsson visade en arbetsplan för verksamhetsåret i form av en 

Power Point presentation som hennes team arbetat fram. I denna finns teamet presenterat (Leif 

Jönsson har lämnat teamet), mål och visioner för distriktet samt inte minst genomförandet och hur 

få ut budskapen och implementera dem i klubbarna. Aktiviteter i klubbarna ska rapporteras i 

MyLion, inte MyLCI.  

Viktigt att använda sociala medier för att få ut vad vi gör i samhället. Uppföljning är viktigt. 

GST-ansvarig i klubbarna rapporterar till Ann-Christin, som i sin tur rapporterar vidare. 

 

New Voices (Nya Röster): I Ylva Sjöholms frånvaro informerade DG Bengt att man på GR2 fick 

information om att man vill att fyra Lions i varje distrikt ska utses att arbeta med detta. På MD-

nivå finns ännu ingen koordinator som kan leda detta arbete. Målet är att öka antalet kvinnor i 

Lions men så klart även män. Man vill att fler kvinnor ska ta på sig ledande roller i distrikten och 

på MD-nivå. Temat man arbetar efter ska efterlikna GAT-teamens arbete och kallas Membership, 

Leadership och Serviceship. Diskussioner fördes, förslag framkom att de som har rollen som 

GMT, GLT och GST kan vara koordinatorer i distrikten. Framkom också synpunkter på att vi 

håller på att överorganisera oss i Lions. 

Beslut: Bengt meddelar våra synpunkter ovan till Eva Persson och att New Voices riskerar att 

bli en parallell organisation till GAT-teamet.    

 

YEC (bilaga 13e): Jenny Eriksson presenterade sig själv. Hon informerade om att YED Anita Hult 

(ansvarig på MD) deltog på Europaforum i Tallin föregående helg där man bl a fastställde nästa 

års internationella ungdomsläger. Kommande helg ska samtliga distrikts YEC träffas och 

utvärdera och sätta reglerna för vad som ska gälla för de internationella lägren sommaren 2020. 

Därefter kommer information att gå ut till klubbarna, så arbetet med att hitta intresserade 

ungdomar som vill åka på läger kan påbörjas. Mycket fokus kommer att läggas på att göra det lätt 

att ansöka om lägerplats. 

 

Lägerkommittén presenterades och representerades på mötet av, förutom Jenny, Jan Lundén och 

Bert Engström. 

 

Därefter presenterades vårt eget distrikts internationella läger utanför Ystad nästa sommar. Lägret 

äger rum mellan 11-25/7 2020 och temat är ”Natur och Kultur”. Deltagare är killar och tjejer 

mellan 17-21 år. Totalt kommer 28 ungdomar. Varannan dag under lägret kommer en ny 

Lionsklubb att ta hand om ungdomarna för aktiviteter. Förhandlingar med dessa klubbar pågår och 

kommittén vill att vi tar med oss hem till våra klubbar att minst tre klubbar till behövs för att 

ovanstående schema ska fungera. Av logistiska skäl blir det klubbar i Skåne som lämpar sig bäst 

för detta, så det inte blir för långa resor. 
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Kommittén uppmanar alla medlemmar att hjälpa till att hitta värdfamiljer till ungdomarna under 

tiden 4-11/7 2020. Om det kommer långväga gäster gäller tiden från den 27/6 2020 till dessa 

ungdomar. Värdfamiljens roll är att hämta sin/sina ungdomar på Kastrup samt ta dem till lägret 

den 11/7 2020. Under värdfamiljsveckan är tanken att ungdomarna ska ta del av hur vi bor och 

lever i Sverige, äta svensk mat samt göra utflykter och besöka sevärdheter i närområdet. 

Ett bra tips är att ta mer än en ungdom, då aktiverar dem varandra samt att göra utflykter 

tillsammans med andra värdfamiljer. Som värdfamilj får man 1 000 kr/ungdom i ersättning. 

Anmäl till Bert Engström om ni är intresserade av att bli värdfamiljer. Blankett om detta kommer 

att gå ut till klubbarna. 

 

Detta läger är det enda som arrangeras i Sverige sommaren 2020. 

 

YED Anita Hult tycker att vi bör klara av att arrangera två läger i Sverige varje år. Förslag har 

framkommit om att ha fasta lägerplatser som man kan återkomma till. Detta skulle förenkla 

planering och logistik. Lägret utanför Ystad skulle kunna vara en sådan plats. Då skulle vi ha läger 

i 101S varje sommar. Ta med hem till klubbarna och diskutera detta. 

 

LEO: I Evy Törnqvists frånvaro (hon var tvungen att lämna dagens möte) informerade DG om att 

vi nu har två Leoklubbar i distriktet. Leo Växjö med 15 medlemmar och nystartade Leo Singers 

från Kristianstad som består av 10 medlemmar, endast kvinnor.  

LC Helsingborg arbetar för att försöka få igång en Leoklubb där. 

Leoverksamheten är en aktivitet för fadderklubben.  

 

PR/INFO/MARKNAD (bilaga 13g): Johnny Berggren informerade om att han varit i kontakt med 

Valter Kroon, PR/Info ansvarig i MD och fått honom att ta upp Johnnys synpunkter inom Lions 

PR-infoarbete på deras konferens den 23/9 2019. Han har dock inte fått någon respons från detta 

möte, men den 14/10 2019 ska det hållas ett telefonmöte om framtida arbetssätt. 

Johnny passade på att berömma alla klubbar som är aktiva på sociala medier. Aldrig tidigare har 

Lions nyheter och aktiviteter synts så mycket i dessa medier. 

 

IT/MEDLEM (bilaga 13h): Jan Falk har arbetat mycket med att uppdatera hemsidan och övriga 

register. Gemensamma e-postlistor har skapats och ska underlätta distriktets interna 

kommunikation. I och med återgången från delzoner till zoner kommer dessa listor att göras om.  

Hemsidan fångar upp alla inlägg som delats på distriktets Facebooksida och alla inlägg på 

Instagram som taggats med #lions101s. lions101s.se/klubbaktiviteter 

 

Jan har vidare påbörjat arbetet med Lions Forskningsfond Skånes hemsida. 

 

Det brister fortfarande med medlemsrapporteringen i MyLCI varje månad. Han uppmanar 

registeransvariga att planera rapporteringen genom att t ex notera tid för detta i en kalender eller 

att rapportera direkt efter att månadsmötet hållits. Man kan rapportera eller ändra i registret hur 

många gånger som helst under en månad, men minst en rapport ska göras. 

 

Jan vill gärna ha förslag och synpunkter för att utveckla hemsidan. Skicka till  

webmaster1@lions101s.se 

 

Avslutningsvis vill Jan att alla tar del av hur logga in på hemsidan för att kunna läsa dokument 

mm, varje vecka misslyckas upp till 20 medlemmar att logga in.  

Användarnamn: 101s Lösenord: bengt 

  

DVN: Anders Eriksson, ny ordförande för kommittén presenterade sig och sina två kollegor i 

densamma. Han informerade om att det kommer att skickas ut en lista till klubbarna med 

kandidater till DG, 1VDG, 2VDG och 3VDG inför kommande verksamhetsår. Dessa ska 

nomineras av klubbarna. Resterande ledamöter i distriktsrådet utser DG själv. 

 

LFF Skåne nominerar nya poster i fonden. DG återkommer till DVN om detta. 

 

DVN får en gemensam adress av IT-ansvarige Jan omgående, den kommer att heta 

dvn@lions101s.se 
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14.     Fastställande av projekt- och bidragskatalogen (bilaga 15) 

Då flera klubbar i distriktet har drivit egna framgångsrika internationella projekt ska dessa också 

presenteras och synas på hemsidan. Det innebär att vi har katalogen med besluten från RM och 

DM och en separat katalog under avdelning 4 för de lokala projekten.  

Beslut: Distriktsmötet beslöt att förfara enligt förslagen ovan. 

 

Jörgen Runesson, LC Råå efterlyste en presentation av de lokala projekten, som inte skickats ut till 

medlemmarna inför dagens möte. DG presenterade kort de 6 aktuella lokala projekt som idag finns 

i 101S. 

 

I samband med denna punkt påminde Kent Benediktsson om §37 i våra stadgar, som handlar om 

att vi inte ska lämna bidrag till annan insamlingsorganisation. Då är det inte ok att som Lionsklubb 

skänka 50 000 kr till Världens Barninsamlingen, vilket skedde förra helgen.   

 

Mötet ajournerades för kaffepaus. 

 

15.     Ekonomi plus gemensamma inbetalningar (bilaga 14) 

DK Hans Folkesson presenterade sig själv.  

Han visade upp blanketten med gemensamma inbetalningar som kommer att finnas på hemsidan, 

men även skickas ut till samtliga klubbar. Blanketten, i form av en excelfil, innehåller de 

gemensamma betalningar som beslutats på RM och DM och är väldigt enkel att fylla i.  

Längst upp på blanketten finns en ruta där man fyller i antalet medlemmar i klubben och direkt 

räknas totalbeloppet klubben ska betala till DK fram. 

 

Det är meningen att klubbarna solidariskt ska betala in till allt som finns med på blanketten. 

Diskussioner fördes. Med tanke på klubbars olika ekonomiska ställning, framkom förslag att 

markera det som måste betalas. Detta ändrades direkt i blanketten på mötet enligt förslaget.  

 

Därefter presenterade DK aktuella saldon på våra konton liksom aktuellt saldo på vårt fondkonto.  

 

I resultatrapporten framgår att vi sedan verksamhetsårets start fram till idag har förbrukat  

30 174 kr. Budgeten för 101S innevarande verksamhetsår är fastställd till 256 900 kr. 

 

I balansrapporten framgår att vi fört ihop två ekonomier. Från gamla 101S har överförts  

583 657 kr. Dessa pengar har fördelats i balansrapporten på rätt ställen enligt medföljande 

underlag från gamla 101S. Inga medel har inkommit från gamla 101SV till ”nya kassan” för de 

klubbar som gått till nya 101S från gamla 101SV.  

 

Även om vi har 405 182 kr avsatta för ungdomsläger och 74 387 kr till värdfamiljer och sålunda 

inte behöver avsätta mer medel för vårt läger sommaren 2020, betalar vi fortsatt 30 kr/medlem 

till ungdomsläger. Kan bl a vara bra att bygga en buffert, om vi ska ha läger i 101S varje år.  

 

DK Hans visade därefter upp olika projekt/belopp från gamla 101S och 101SM som framgår i 

balansrapporten. 

 

Hans avslutade sin presentation med att informera om att det fortfarande är problem med vissa  

klubbars inbetalningar till DK. När man gör inbetalningar ska man skriva klubbnamn ”LC Namn”, 

”ev fakturanummer” eller ”vad inbetalningen avser”. 

 

IT-ansvarige Jan skickar ut meddelande till klubbarna om detta och att kassörerna ändrar till 

”LC Namn” i sina respektive internetbanker, så det tydligt framgår för DK vilken klubb det är  

som betalar. 

 

Beslut: Mötet beslöt att anta skrivningen i bilaga 14 i sin helhet, avseende firmateckning,  

attesträtt och delegation i distrikt 101S. 
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16.    Information om DR:s internbudget för 2019-2020  
Internbudgeten för 2019-2020 fastställdes på DR1 i Alvesta 7/9 2019.   

Beslut: Distriktsmötet beslöt att med denna information lämna punkten.  

 

17.    Klubbarnas sammanställning av insamlade medel 
3VDG Sten-Yngve Södergren presenterade sammanställningen av klubbarnas insamlade  

medel. Det saknas fortfarande sammanställning från en del klubbar, men föregående  

verksamhetsår har vi delat ut hela 18 497 536 kr (101S och 101SM). Det kan alltså närma sig  

20 miljoner kr när alla har inkommit med sina rapporter. 

 

Utbetalningarna fördelar sig på 9 100 962 kr lokalt, 3 342 276 kr nationellt och 6 051 318 kr 

internationellt. Dessa siffror kan man hitta under ”annat” på hemsidan, om man vill visa upp det 

i olika sammanhang. 

Förslag framkom att lägga ut dessa siffror på hemsidans förstasida för att få ut budskapet och  

naturligtvis på Facebook. Mötet ansåg att hela landets sammanställning måste nå ut till  

allmänheten. 

Beslut: DG Bengt tar med sig detta till GR3 i Södertälje. 

 

18.    Lions Forskningsfonder (bilaga 18) 
Paul Josefson, distriktets ansvarige för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar, presenterade 

den stadgeändring och arbetsordning som tagits fram med anledning av de genomförda 

distriktsförändringarna. Fonden drivs i samverkan mellan de tre Lionsdistrikten 101S, 101V och 

101O tillsammans med den medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Dessa ändringar har  

även funnits på hemsidan, för alla att ta del av. 

Beslut: Distriktsmötet beslöt att anta stadgeändringarna och arbetsordning enligt bilaga 18. 

 

Paul passade på att informera lite kring fondens arbete.  

 

19.    Övriga frågor (bilaga 19) 
a: Jörgen Runesson, LC Råå uttryckte sin glädje över att de lokala projekten kommer att finnas 

med i Projekt- och Bidragskatalogen. Därefter fick vi, med hjälp av bilder, ta del av hans arbete 

som volontär i det projekt som Lions stödjer i Sydafrika. Jörgen arbetar med projektet på plats i 

Sydafrika halva året. 

100 barn är registrerade i projektet och lever i extrem fattigdom. Lions i gamla 101S har bidragit 

stort till förbättringar för dessa barn. 

 

b: Brittmarie Lindquist, LC Svedala är distriktets ansvarige för Lions Quest. Hon informerade kort 

om LQ Tillsammans. Information om LQ är utskickad till samtliga klubbar och Brittmarie vill att 

varje klubb utser en LQ-ansvarig som kan hålla kontakt med henne och ta emot information och 

sprida det vidare. Hon vill vidare att vi delar och sprider inlägg om LQ på Facebook.  

Se även bilaga 19. 

 

c: Alexandra Castelo Branco, LC Kalmar presenterade lite ny information från LCIF och  

Kampanj 100 som pågår i två år till.  

I Sverige är vi duktiga på att skänka medel till LCIF och därför ligger vi på en hedrande andraplats 

i Europa när det gäller bidrag till LCIF. Gamla 101S var bäst i landet föregående verksamhetsår 

med 101SM på andra plats med stöd till LCIF. I Skandinavien har vi hela 6 klubbar från Sverige 

och 4 av dessa från 101S, som skänkt mycket pengar till LCIF och kan titulera sig Model Club, 

Visionary Model Club samt 200 % Model Club.  

Klubbarna har skänkt från 500 – 1 000 USD/medlem och kan därmed få använda 15 % av det man 

skänkt till lokala projekt i vårt distrikt. 

 

Under punkt 19 föreslog PDG Christer Johansson att fortsättningsvis starta själva distriktsmötet 

tidigare under dagen, för att underlätta för de som reser långt. 
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20.    Nästa distriktsmöte 
DM2 kommer att äga rum i Alvesta den 25/4 2020. Mer information kommer. 

 

21.    Mötets avslutning 
Innan mötets avslutning passade IPDG Alf-Göran Andersson på att tacka LC Hässleholm för ett 

väl genomfört arrangemang och delade ut kassar med gott innehåll till de funktionärer från 

klubben som arbetat under dagen. 

 

Han tackade därefter DG Bengt för ett väl genomfört möte och överlämnade en kasse med lika 

gott innehåll till honom. 

 

Bert Engström tackade Alf-Göran för allt arbete han lagt ner på sammanslagningen av distrikten 

och överlämnade en blomma. 

 

Därefter tackade även DG Bengt klubben i Hässleholm för arrangemanget. Han tackade alla som 

deltagit under dagen, önskade alla en bra hemresa och avslutade distriktsmötet. 

 

Hässleholm 2019-10-12 
 

 

Bengt Persson, DG 101S                                                       Dan Jönsson, DS 101S 

 

 

Protokollet justeras 

 
Jan Lundén, LC Hässleholm                                                       Esse Bengtsson, LC Hässleholm 

 
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST 

 

 

 


