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Vad:  Distriktsmöte DM1 

När:  2022-10-29 

Var:  Sparresalen, Karlskrona 

 
DG Klas Nilsson hälsade oss varmt välkomna till dagens möte. Han informerade kort om  

läget i distriktet, vi är just nu 86 klubbar med totalt 2210 medlemmar. Till dags dato har vi en 

positiv medlemsutveckling i distriktet. Han påminde oss om att vi är en hjälporganisation, inte 

insamlingsorganisation och uppmanade oss att ta till oss internationella presidentens motto, 

”Tillsammans kan vi mer”. Vi ska Träffas, Trivas, Tjäna.  

 

Därefter lämnades ordet över till Allan Lindgren, LC Karlskrona/Jarramas, som berättade lite 

om Sparresalen och om det goda samarbetet mellan de två Lionsklubbarna i Karlskrona som 

tillsammans har 76 medlemmar. Man arrangerar tillsammans dagens möte. 

 

Liliann Bjerström Lidén, Karlskrona kommun, presenterade staden Karlskrona, historiskt och 

nutid. Karlskrona har en gång i tiden varit Sveriges tredje största stad och blev världsarv 1998.   

   

1. Distriktsmötets öppnande  
DG Klas Nilsson hälsade åter alla varmt välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 

 

2. Godkännande av kallelse till mötet 
Kallelsen har skickats ut till samtliga medlemmar i 101S 60 dagar innan dagens möte. 

Beslut: Mötet godkände kallelsen till DM1. 

 

3. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 85 delegater. 

 

4. Val av ordförande för mötet 
Klas Nilsson, LC Sjöbo föreslogs och valdes till ordförande för mötet. 

 

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

 

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

ordföranden justera protokollet 
Gunilla Bülund, LC Karlskrona/Jarramas och Peter Rosén, LC Karlskrona föreslogs och valdes till 

justerare och rösträknare. 

 

7. Anmälan av ärenden som ska behandlas under punkt 15, övriga 

ärenden 
a: Ukrainahjälpen, Anders Rendik, Gerd Almgren och Kent Benediktsson. 

b: Distriktsvalnämnden (DVN), Alf-Göran Andersson. 

c: Ädelforslägret (tidigare Oskarshamnslägret), Hans Folkesson. 

d: Riksvalnämnden (RVN), Christer Johansson. 

e: Kommitté barndiabetesläger, Christer Johansson. 
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8. Fastställande av förhandlingsordning 
Med tilläggen ovan fastställdes förhandlingsordningen. 

 

9.      Rapporter från DG 
− DG var mycket nöjd med att vi har både en 1VDG (Mats-Åke Tunelid, LC Kalmar) och en 

2VDG (Anders Rendik, LC Romeleåsen) i distriktet, liksom ett starkt GAT-team (GLT, GMT 

och GST) som tillsammans med DG och 1VDG haft möte kring klubbarnas status. Man 

kommer att arbeta med ett antal klubbar med få medlemmar för att utröna livskraften hos 

dessa.  

− LC Malmö Ellebogen och LC På Limhamn Malmö arbetar med en sammanslagning av 

klubbarna i höst. Det finns en särskild procedur framtagen som man följer vid 

sammanslagningar och det är distriktsrådet (DR) som till slut godkänner den.  

− Det arbetas med utbildning för presidier och spridande av lionskunskap. En 

marknadskommitté finns numera på MD-nivå som ska arbeta med kunskap om Lions både 

inåt organisationen som utåt. Det nyligen genomförda webinarseminariet tillsammans med 

Barndiabetesfonden om användandet av Facebook är ett exempel på detta arbete.   

− DG får många samtal från klubbar och medlemmar hur man kan hjälpa i Ukraina. Det finns ett 

väldigt stort engagemang hos distriktets klubbar för detta, liksom hos övriga distrikt.  

Ett MD-projekt kring hjälp till Ukraina är på gång. 

 

10.     Rapport från kommittéer 
Rapporterna från kommittéerna finns utlagda på hemsidan (Läs dokument/D2022-2023/ DM1-

bilagor) för alla att kunnat ta del av innan dagens möte och ansågs därmed föredragna. Nedan 

endast ytterligare kommentarer utöver rapporten. 

 

GLT: Christer Johansson informerade lite kring ny utbildning om Lions, som ska testas på möte i zon 

6 den 7/11. Man kallar det ”Tillsammans med Lions”. Han tog också upp att det blir utbildning för 

VZO under våren 2023, troligen i Alvesta.  

 

GMT: Jan Seebass informerade, utöver rapporten, att vi har ca 80 st väl fungerande klubbar i 

distriktet, det finns även ett antal små klubbar men med stor entusiasm. Han menar att det är 

viktigt att anpassa verksamheten i förhållande till åldern på medlemmarna, man behöver inte ha 

tunga och arbetskrävande projekt.  

Jan tog också upp att konkurrenter till Lions är de som vänder sig till den åldersgrupp många Lions 

tillhör och att det är viktigt att informera om vad det innebär att bli Lions.  

Han uppmanade oss att se framåt – inte bakåt. 

 

GST: Sten-Yngve Södergren kunde inte närvara på dagens möte, men rapport finns på hemsidan. 

Närmaste gemensamma Lionsaktivitet är Världsdiabetesdagen den 14 november. I år kommer hela 

november att vara insamlingsmånad, en ”diabetesmånad”. 

I samband med denna punkt tog DG upp att vi inte är särskilt bra på att rapportera om våra 

aktiviteter ute i klubbarna. Det skulle kunna vara en bra tipsbank för andra klubbar. 

 

PR/INFO/MARKNAD: Vi saknar fortsatt ansvarig för denna kommitté. Just nu har distriktsrådet 

gemensamt ansvar för frågor som rör detta område.  

 

NEW VOICES: Är numera integrerat i GAT-teamet. Alexandra Castelo Branco informerade om 

att det handlar om marknadsföring, vad är Lions. På MD-nivå arbetar man med att sätta en 

organisation kring New Voices för hela landet. 

 

YEC/LEO/LQ: Jan Lundén tog upp om att vårt distrikt ansvarar för att arrangera internationellt 

ungdomsläger sommaren 2024. Det brukar komma ca 25 ungdomar från andra länder och upp till 

5 ungdomar från Sverige på dessa läger. Det är klubbarna i distriktet som ansvarar för lägret och vi 

är skyldiga att arrangera det, DG underströk detta. 

Det behövs en styrgrupp för hela projektet redan nu och Jan och DG uppmanade oss att ta med 

detta hem till klubbarna. Lämpligt är att en zon ansvarar för lägret. 

Jan Lundén vill också att klubbarna arbetar med att skaffa stipendiater att skicka ut på läger. Det 

handlar om ungdomar mellan 17 – 21 år som är aktuella att delta i lägren. 
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IT/MEDLEM (MyLCI): Jan Falk gladdes åt att vi frekvent använder oss av Zoom i distriktet och 

menade att det gärna får öka mer. 

 

LCIF: Lars-Åke Truedsson påpekade att klubbarnas månatliga medlemsrapport är viktig för att det 

ska finnas rätt uppgifter i LCIF. Han saknar fortfarande 35 klubbkoordinatorer i distriktet. 

Kampanj 100 är nu avslutad och totalt samlades 325 miljoner USD in.  

Hittills har det gått 47, 6 miljoner USD från LCIF till hjälp i Ukraina. 

Lars-Åke poängterade att alla donationer till LCIF är viktigt och föreslog att klubbarna sätter 

donationsmål för LCIF.  

 

DG påminde om policyn att skänka till Lions egna projekt. Han ser i protokoll att medel skänks till 

andra organisationer med egen insamlingsorganisation. 

 

MILJÖ: DG informerade om att det arbetas med att återskapa denna kommitté.  

 

PÅGÅENDE DISTRIKTSAKTIVITETER: Vi har för närvarande tre distriktsaktiviteter, se nedan. 

− Lions Rent Vatten (LRV) som handlar om att borra vattenbrunnar med syfte att förbättra 

livskvaliteten för människor i Tanzania. Hittills har vi försett 100 000 personer med vatten. I 

höst pågår två projekt till en total kostnad på 2,3 miljoner kr. Man arbetar tillsammans med 

Lions i Tanzania, direkt med leverantörer och andra inblandade, inga mellanhänder. Den 2/11 

2022 åker en arbetsgrupp till Tanzania för att dra igång höstens två projekt.  

− Barndiabetesläger arrangerades för andra året på Aspan utanför Ronneby. Denna gång två 

läger direkt efter varandra, men med olika åldersgrupper. Göran Carlander informerade om 

organisationen och lite praktiskt kring lägret. Ekonomisk rapport för lägren finns upplagt på 

distriktets hemsida.  

− Lions Women Skill Training Center (Syskolan i Nepal) där 50 flickor tog examen i september 

2022. Allan Lindgren, LC Karlskrona/Jarramas är distriktets kontaktperson kring projektet. 

Nu i november startar en ny kurs med examen i september nästa år. Det kostar 400 000 kr att 

driva skolan under ett år. 

 

11.     Ekonomi 
Resultatrapport per den 25/10 2022 presenterades, den finns även upplagd på hemsidan.  

Hittills detta verksamhetsår har vi gjort av med 24 279 kr och har just nu ett resultat på 187 657 kr.  

 

Balansrapport per den 25/10 2022 gicks igenom kort. Finns även upplagd på hemsidan.  

 

Revisorerna är inte klara med bokslutet för 2021-2022. Innebär att revisionen för föregående 

verksamhetsår presenteras på DM2 i april 2023. 

 

DK informerade om att bankerna skärpt sina rutiner kring firmateckning. De beslut som den lokala 

banken kring detta kunde ta tidigare, måste i de flesta fall hanteras på central nivå numera. Detta 

innebär att många kassörer har haft svårt att utföra sitt uppdrag då hanteringstiden hos bankerna 

kan vara upp till två månader. De flesta banker har tagit fram en checklista man ska följa och en 

hel del dokument ska tas fram. Tomas Persson, LC Sjöbo uppmanade även att skriva ”att man 

arbetar enligt organisationens stadgar och regler” vilket underlättar att få godkänt firmateckningen. 

Distriktsrådets uppmaning till klubbarna blir därför att direkt efter valen i mars månad skicka in de 

dokument som krävs kring firmateckning till respektive bank, så kan förhoppningsvis kassörer och 

presidenter börja arbeta den 1/7 när det nya verksamhetsåret börjar. 

 

DK tog också upp att om man betalar den internationella medlemsavgiften via det svenska 

bankgirot, kan man få en tilläggsfaktura på valutadifferenser, det är tyvärr bara att betala den, om 

den kommer. 

 

DK får fortfarande inbetalningar från ”anonyma Lionsklubbar” vilket vållar en hel del bekymmer 

för kassören. Det ska tydligt framgå vid betalningar (av kontonamnet) vilken klubb som är 

avsändare, t ex LC Namn och vad betalningen avser. 

 

Innan mötet ajournerades för lunch, informerade DG om en workshop med två frågeställningar 

kring Lions verksamhet han vill att vi arbetar med zonvis under lunchen. ZO tar noteringar och 

efter lunchen sammanställer vi zon för zon de tankar och idéer som kommit fram. 

”Vilken är den stora utmaningen för Lions” och ”Vad ska vi göra åt det”? 
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Redovisning av workshop enligt nedan: 

Zon 1: Satsa på barn, för att på så sätt nå småbarnsföräldrar (presumtiva Lions). Satsa på 

internetklubbar, då kan fler ha möjlighet att bli Lions. 

 

Zon 2: PR är viktigt. Informera i skolorna om vår verksamhet. Satsa på yngre målgrupper. 

 

Zon 3: Vilka ska vi hjälpa? Viktigt att det är rätt målgrupper som får vår hjälp. Ta hänsyn till det 

ekonomiska läget. Marknadsföring av Lions är viktigt. Även satsa på yngre målgrupper. 

 

Zon 4: Långsiktig medlemsutveckling viktigt för att lösa många knutar. Gemensamt 

administrationspaket på MD-nivå för bokföring, sociala medier mm. Fler kvinnor i Lions. 

Bli bättre på att berätta om våra aktiviteter i sociala medier. Var rädd om och vårda volontärer, de 

kan vara blivande Lions. Längre mandatperioder på MD-nivå. 

 

Zon 5: Fler kvinnor i Lions. Distriktsgemensamma större projekt som gör att man kan kontakta 

större företag och intressera dem att finansiera medlemskap för sina medarbetare i Lions. Ett lite 

annorlunda sätt att få in fler medlemmar i vår verksamhet. 

 

Zon 6: Bra och gemensamma aktiviteter i zonen. Göra saker tillsammans, styrkan i en zon är en 

bra tillgång för Lions, man får ett större genomslag. Finns mer att önska i PR-syfte, zonvis även 

här. 

 

Zon 7: Diskuterade ganska brett och allmänt. Medlemsutvecklingen är så klart viktig, men ännu 

viktigare att behålla medlemmar. Vi tappar för många medlemmar efter en tid i klubbarna. Vi 

måste attrahera medlemskap, arbeta med trivsel och medlemsvård. Det är bara klubbarna själva 

som kan få tag i nya medlemmar, ha korta och intressanta saker att förmedla för att skapa intresse 

för vår verksamhet.  

 

Zon 8: Allmänna diskussioner kring Lions fördes. Viktigt att synas i olika sammanhang. Försöka 

attrahera yngre, mellan 30 och 40 år. Bjuda på medlemskap. Vara flexibla, acceptera att man inte 

alltid kan ställa upp, extra viktigt om man ska få fler yngre medlemmar. Bjud in intressanta 

föreläsare till klubb- och zonmöten. Ett bra exempel är våra forskare i forskningsfonderna som 

gärna kommer ut och håller föreläsningar. 

 

Kent Benediktsson, LC Reng/Höllviken, menade att Facebook är den bästa reklamplats vi kan få, 

men då måste vi dela det som läggs upp där kring vår verksamhet, inte bara gilla. 

 

Innan förhandlingarna återupptogs delade Lars-Åke Truedsson ut en fin utmärkelse till Past GRO 

Alf-Göran Andersson, LC Simrishamn, efter att Kampanj 100 avslutats. Både 101S och MD101 

uppnådde målen för kampanjen, därav medaljen som även förärades Lars-Åke Truedsson på 

LCIF:s möte i Köpenhamn i början av oktober. Stående applåder från ledamöterna. 

 

12.     Fastställande av projekt- och bidragskatalogen 2022-2023 och gemensamma 

          betalningar 
Distriktsrådets förslag till summorna i projekt- och bidragskatalogen är presenterade på hemsidan. 

Förslagen godkändes var för sig enligt nedan. 

Avdelning 2 (Riksmötesbeslut): 

1. Medel till pengapåsen: 0 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

2. Medel till katastrofberedskapen: 90 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

3. Medel till Nordiska Samarbetsrådet (NSR): 20 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

4. Medel till fonden för funktionsvariationer: 30 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

5. Medel till Lions Quest (LQ): 40 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

6. LEO-projekt: 10 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

7. Bidrag till tältaktiviteten (BQtL): 130 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

8. Sveriges Lions miljöpris: 10 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

9. Orkester Norden: 10 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

10. LCIF: Klubbarna bidrar efter förmåga. DG påminde om våra egna projekt. 
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Avdelning 3 (distriktsbeslut): 

1.  Servicehundar i samhällets tjänst: 40 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

2.  Lions Rent Vatten (LRV): 50 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

3.  Internationella ungdomsläger: 0 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

4.  Distriktets barndiabetesläger: 40 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

5.  Lions kommitté för miljöservice: 10 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

6.  Distriktets Lions Quest kommitté: 0 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände förslaget. 

7.  Lions Women Skill Training Center (Syskolan Nepal): 0 kr/medlem. Beslut: Mötet godkände 

    förslaget. 

8.  Lions Forskningsfond Skåne (LFFS): 1 000 kr/medlem. Gäller främst klubbarna i Skåne 

     Beslut: Mötet godkände förslaget. 

9.  Lions Forskningsfond mot folksjukdomar (LFF): 100 kr/medlem.  

     Beslut: Mötet godkände förslaget. 

 

Enligt besluten ovan blir de gemensamma betalningarna, förutom bidrag till forskningsfonderna,  

480 kr/medlem för klubbarna i 101S. 

 

DK informerade om att vi har en omslutning (pengar ut och in) i 101S på ca 22,8 miljoner kr/år. 

 

Under denna punkt framkom också att medel till glasögon (Vision For All) är upp till klubbar och 

zoner att besluta om. Som ett exempel betalar klubbarna i zon 6, 3 000 kr/klubb till Vision For All 

varje år. 

 

13.    Rapport över klubbarnas sammanställning av utdelade medel  

2021-2022 
Samtliga klubbar har redovisat hur mycket man delat ut i 101S föregående verksamhetsår och Jan 

Falk har tagit fram ett diagram över detta. Finns upplagt på hemsidan. 

-Lokalt: 6 925 206 kr. 

-Nationellt: 3 914 672 kr. 

-Internationellt: 7 683 592 kr. 

 

Med de estimerade arbetsinsatserna (hjälp som inte syns i bokföringen) också blir den totala 

summan av utdelade medel i 101S hela 19 789 170 kr för verksamhetsåret 2021-2022. 

 

14.    Årsredovisning Lions Forskningsfond Skåne 
Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021-2022 har funnits upplagd på hemsidan inför 

DM1. 

Beslut: Årsredovisningen för Lions Forskningsfond Skåne 2021-2022 fastställdes och mötet 

beviljade styrelsen för fonden ansvarsfrihet för samma period. 

 

Tomas Persson tackade delegaterna och passade på att tacka Jan Falk för all hjälp med IT-

hanteringen kring fonden. 

 

Under denna punkt informerade Paul Josefson lite kring Lions Forskningsfond mot folksjukdomar. 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2021-2022 tas på DM2 i april 2023. 

I oktober delades anslag på 2 miljoner kr ut till ett antal unga forskare. Dessa kommer gärna ut i 

klubbarna och berättar om sin forskning. 

 

Mötet ajournerades för kaffe. 

 

15.    Övriga ärenden 

a: Ukrainahjälpen; Anders Rendik, Gerd Almgren (vZO i zon1) och Kent Benediktsson 

informerade om det aktuella läget kring hjälpen till Ukraina. Vi har skickat totalt 58 elverk till ett 

värde av 377 000 kr. På varje elverk finns information och kontaktuppgifter till den klubb som 

skänkt det.  

Totalt har 9 långtradare med utrustning skickats hittills. I Malmö finns 250 pallar med saker från 

Region Skåne som väntar på transport. Sedan hjälpen startade i våras har vi skickat material till ett 

värde på ca 7 miljoner kr. För att kunna få in hjälpen i Ukraina samarbetar vi med Lions och andra 

organisationer i Ungern.  

En projektplan för hjälpen tre år framåt har tagits fram och ska beslutas om på MD-nivå. 
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Följ Anders Rendiks återkommande rapporter för att hålla er uppdaterade kring hjälpen till 

Ukraina. 

 

b. Distriktsvalnämnden (DVN); Alf-Göran Andersson, ordförande i DVN, informerade 

om arbetet med nomineringar för valen på DM2 i april. Förslagen kommer att skickas till 

klubbarna inom kort. Sista dag för nomineringar till poster inom distriktet är 31/1 2023. 

 

c. Ädelforslägret; Hans Folkesson, LC Vetlanda informerade lite kring lägret som kommer att 

genomföras på Ädelfors Folkhögskola utanför Vetlanda sommaren 2023. Upplägget är som det 

tidigare Oskarshamnslägret med skillnaden att endast distriktets klubbar kan skicka stipendiater 

och ledsagare. Information om lägret kommer att läggas upp på hemsidan som ett klubbprojekt.  

 

d. Riksvalnämnden (RVN); Christer Johansson, LC Västervik informerade om att 

nomineringsunderlagen till Multipeldistriktet (MD) gått ut till samtliga klubbar. Senast den 31/12 

2022 måste klubbarna nominera för valen på riksmötet våren 2023. 

 

DG informerade under denna punkt om att IPDG Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg 

kandiderar till vice guvernörsrådsordförande (VGRO) för verksamhetsåret 2023-2024. 

 

e. Kommitté barndiabetesläger; Christer Johansson, LC Västervik informerade om att vi inte 

har någon riktig kommitté för barndiabeteslägret. I praktiken är det Göran Carlander och Allan 

Lindgren, båda LC Karlskrona/Jarramas som arbetar med detta. 

Beslut: Mötet beslöt att välja Göran Carlander och Allan Lindgren till kommitté för 

barndiabeteslägret i 101S. 

   
16.    Nästa distriktsmöte DM2 
DM2 i 101S kommer att hållas den 15/4 2023 i Sjöbo. DG hälsade alla hjärtligt välkomna. 

 

17.    Mötets avslutning 
Innan mötet avslutades passade PDG Christer Johansson på att tacka DG Klas Nilsson för ett 

mycket väl genomfört möte. 

 

DG tackade alla ledamöter för ett bra och konstruktivt möte, önskade alla en trevlig hemresa och 

avslutade därefter mötet. 

 

 

Karlskrona 2022-10-29 

 

Klas Nilsson, DG 101S                                                       Dan Jönsson, DS 101S 

 

Protokollet justeras 

 
Gunilla Bülund, LC Karlskrona/Jarramas                                                 Peter Rosén, LC Karlskrona 

 
PROTOKOLLET ÄR JUSTERAT VIA EPOST 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


