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Utdrag ur stadgar för MD 101, fastställda vid RM 2022;  

§ 37  
Varje klubb ska verka i överensstämmelse med LCI:s syften och följa de beslut 

och rekommendationer som fattas av riksmöten och distriktsmöten. Medel 

som samlas 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.  

Bidrag kan dock lämnas till andra organisationer eller verksamheter, under 

förutsättning av att verksamheten för bidragets syfte är lokalt inriktad på Lions 

fokusområden och bedrivs inom klubbens geografiska närområde. Bidraget 

skall endast användas för ett specificerat och väl avgränsat syfte. (kursiv text 
tillagd av RM 2022) 
   

Innehåll:  

Avdelning 1: Lions fem prioriterade hjälpområden  

Avdelning 2: Riksmötets beslut om rekommenderade bidrag  

Avdelning 3: Distriktsmötets beslut om rekommenderade bidrag.  
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Avdelning 1. 

Rekommendationer från Lions Sverige och LCI  
  

Klubbar, zoner och distrikt uppmanas att genomföra serviceprojekt inom de 

fem prioriterade områdena:   
 
 

Diabetes: Diabetes är en global epidemi 
 

Det uppskattas att 463 miljoner vuxna i världen lever med diabetes och dess 
förekomst ökar snabbt. År 2045 förväntas antalet ha ökat till 700 miljoner. Diabetes 
är en global epidemi som berör alla delar av världen. 
Lions Clubs International och LCIF är hängivna i insatserna att stärka Lions och Leos runtom i 
världen att bekämpa diabetes, genom att hjälpa sina samhällen ett i taget. 
 
Hungersnöd: 815 miljoner människor påverkade av hungersnöd under 2016: 11 % av 

den globala populationen 
155 miljoner barn under fem års ålder hämmas i sin tillväxt på grund av kronisk 
undernäring 
En tredjedel av den årliga matproduktionen förloras eller kastas under produktionskedjan 
33 % av kvinnor i reproduktiv ålder lider av blodbrist 
 
Barncancer: Cancer är den största orsaken till dödsfall bland barn och ungdomar 

runt om i världen.  
Cirka 300 000 barn i åldrarna 0-19 år diagnostiseras med cancer varje år. 
Barncancer kan i allmänhet inte förebyggas eller upptäckas genom undersökningar. 
Endast 20 % av länder hade riktlinjer för tidig upptäckt 2019. Samma år hade endast 33 % ett 
remissystem för medicinska resurser. 

 
Syn: 253 miljoner människor är blinda eller har viss eller allvarlig synnedsättning 
1,1 miljard har problem med närsynthet, helt enkelt för att de inte har ett par 
glasögon  
>75 % av all blindhet och nedsatt syn i världen kan undvikas 
89 % av människor med nedsatt syn bor i utvecklingsländer 

 
Miljö: Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord.  
Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan 
och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lion- och 
LEOmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå. På riks genom 
att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa 
samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet 
ligger till grund för allas välmående. 
>3 triljoner träd i världen 
30 % av världens landyta är täckt av skog 
>15 miljarder träd avverkas varje år 
46 % global minskning av antal träd sedan starten av mänsklig civilisation 
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Avdelning 2.  
  

På Riksmötet 2022 beslöts att rekommendera klubbarna att bidra med medel 

till följande ändamål:  
  

1. Medel till pengapåsen  
Pengapåsen är Sveriges Lions reservkapital och avsett att användas till projekt som är 
igång men där det saknas pengar för ett slutförande. Från pengapåsen kan även nya 
beslutade projekt ansöka om medel för att starta upp ett projekt. Medel ska sedan 
återföras från det pågående projektet tillbaka till pengapåsen.  
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa riksmötets rekommendation, innebärande 

att klubbarna bidrar med 0 kronor per medlem.  
 

2. Medel till katastrofberedskapen  
Katastrofer kan inträffa varhelst i vår värld. Vi vet inte var, bara att det kommer att 
hända någonstans. Översvämningar, jordbävningar etc. gör att människor blir i behov 
av omedelbar hjälp. Genom vår katastrofberedskap och samarbetet med MSB har vi 
under många år kunnat erbjuda akut hjälp till utsatta områden i vår värld.   
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa riksmötets rekommendation, innebärande 

att klubbarna bidrar med 90 kronor per medlem.  
 

3. Bidrag till projekt initierade av Nordiska Samarbetsrådet  
Samarbetet mellan nordiska Lions har pågått i mer än 50 år och samverkan har skett 
inom en mängd olika områden. Det är viktigt att detta samarbete kan fortsätta då det 
genererar större ekonomiskt bidrag till de projekt som NSR beslutar om.   
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa riksmötets rekommendation, innebärande 

att klubbarna bidrar med 20 kronor per medlem.   
 

4. Medel till fonden för funktionsvariationer  
Riksmötet beslutade att fonden för funktionsvariationer skall fortsätta utdelningen av 
Lions bragdlejon och Lions livskvalitetspriser samt ha möjlighet att komplettera med 
andra områden efter beslut av guvernörsrådet. Fonden ska vidare fortsätta att ge 
ekonomiskt stöd till tävlingar för ungdomar med funktionsvariation. Vidare ska 
fonden bereda olika förslag till projekt och stöd samt därefter presentera förslagen 
för guvernörsrådet, som fattar beslut i ärendena.  
Distriktsmötet föreslår att följa riksmötets rekommendation innebärande att 
klubbarna bidrar med 30 kronor per medlem till fonden.  

 

5. Medel till Lions Quest-Tillsammans  
Att stärka unga människors självkänsla, att bistå dem med att utveckla goda egen-
skaper är en viktig del av Lions arbete. Genom programmet LQ-tillsammans kan vi 
erbjuda ett material vars syfte är jobba förebyggande mot drogmissbruk, mobbing, 
kränkande behandling etc.   
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 40 kronor per medlem.   
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6. LEO-projekt  
LEO är Lions Clubs Internationals ungdomsprogram. I Sverige finns tre LEO-klubbar 
varav två är inom distrikt 101S i Kristianstad och Växjö. Flera klubbar har aviserat 
intresse att starta LEO-klubb. Det är främst i universitets- och högskolestäder som 
det finns störst möjlighet att starta sådan verksamhet. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 10 kronor per medlem.  

 

7. Bidrag till tältaktiviteten - Bring Quality to Life (BQtL)  
BQtL är ett samarbetsprojekt mellan Lions Sverige och myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB). Lions ansvarar för inköp av tälten som sedan skickas ut 
till olika katastrofområden i världen. MSB svarar för transporten av dessa tält. Tälten 
finns på MSB:s depå i Kristinehamn. Riksmötet har beslutat att det i depån ska finnas 
minst 500 tält i lager. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 130 kronor per medlem till 
BQtL.  

 

8. Sveriges Lions Miljöpris.  
Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa riksmötets rekommendation, innebärande 
att klubbarna betalar 10 kronor per medlem.   

 

9. Orkester Norden 
Orkester Norden har varit ett Lionsprojekt i snart 30 år. Man genomför konserter i 
hela Norden. Orkestermedlemmarna består av ungdomar från de nordiska länderna. 
Just nu har man kostnader som överstiger tillgängliga medel och behöver ytterligare 
stöd för att kunna genomföra sina evenemang.  

Distriktsmötet föreslår klubbarna att följa riksmötets rekommendation att bidra med 
10 kronor per medlem. 

 

10. Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
LCIF grundades 1968 och har fram till idag delat ut mer än 1 miljard USD i olika 
anslag. Anslagen har kunnat betalas ut bl.a. tack vare den generositet som klubbar 
runt om i världen visat. Den eller de som donerar till LCIF kommer att bidra till att 
kunna göra skillnad för människor och samhällen i vår värld. Medel som klubben 
donerar genererar underlag till att kunna dela ut Melvin Jones Fellowship (MJF). 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att efter förmåga bidra med ytterligare 

donationer vid katastrofer.   
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 Avdelning 3.  
  

1.  Servicehundar i samhällets tjänst.  
En servicehund hjälper personer med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen. Det kan 
vara att öppna dörrar, plocka upp 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 med 40 kronor per medlem. 
  

2.  Lions Rent Vatten (LRV).  
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 för att tvätta sår, 
patienter, händer och instrument. Projektet Lions Rent Vatten förser byar, skolor och sjuk-
hus 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 att få tillgång till rent 
vatten. Projektet har i september 2022 erhållit en ny Matching Grant från LCIF, vilket gör att 
projektet fortsätter tills vidare. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 50 kronor per medlem.  
  

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 – så klart – upptäcker 
att det är mer som för oss samman som människor, än det 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. Vårt distrikt 
kommer närmast att arrangera ett internationellt ungdomsläger under sommaren 2024.  
F.n. har distriktet tillräckligt med pengar i kassan för ändamålet i och med att 2020 års 
läger ställdes in p g a Coronapandemin.  
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 0 kronor per medlem.  
Distriktsmötet uppmanar dessutom klubbarna medverka till att ungdomar deltar i såväl 
svenska läger som läger i utlandet. 
 

4.  Distriktets Barndiabetesläger  
Barndiabetes innefattas i Lions fokusområde Diabetes. Distriktet har kunnat starta upp en 
aktivitet för att anordna läger för barn som drabbats av diabetes, och för deras föräldrar. 
Behovet av kunskap och gemensamhet kring diagnosen är mycket stort. Lägren tar fasta på 
detta och med engagerade, erfarna ledare samt medicinsk expertis och vårdpersonal bidrar 
Lions till en tryggare vardag för dessa familjer. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 40 kronor per medlem.  
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5. Lions Kommitté för miljöservice (LKM).  
Allt fler människor tar till sig det forskningen kommit fram till om miljötillståndet på vår 
planet. Mänskligheten behöver samla sig för att FN:s 17 hållbarhetsmål ska vara uppnådda 
till år 2030. Lions arbetar redan med tio av målen i en del olika projekt och i vissa klubbar är 
det prioriterade områden för insamling och aktiviteter. Av dessa FN:s mål ser vi Minskad 
klimatpåverkan och Hållbar konsumtion och produktion som de viktigaste.  
Kommittén avser att utbilda om miljöfrågor och ta vara på den kunskap som finns bland våra 
medlemmar, samt undersöka hur Lions kan minska den egna miljöpåverkan i vårt resande, 
våra möten, vår mat och våra projekt.  
Distriktets klubbar ska engageras i denna viktiga utmaning och kommittén kommer att ge 
klubbarna sitt aktiva stöd.  
Miljön är en av Lions Clubs Internationals fem globala prioriteringar.  
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 10 kronor per medlem.  
  

6. Distriktets Lions Quest Kommitté.  
Lions vill stärka barns och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhälls-
engagemang 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 eko-
nomiskt stöd från klubbarna. Stödet ska bland annat användas till att sponsra en del av 
kurskostnaderna för de kurser som arrangeras.  
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 0 kronor per medlem.  
  

7. Lions Women Skill Training Center (LWSTC)  
Hjälp till utbildning av utsatta flickor I Nepal. Nepal är ett av världens fattigaste länder, flickor 
och kvinnor har traditionellt en mycket svag ställning. Varje år försvinner runt 12 000 flickor, 
fattiga föräldrar säljer sina döttrar med löfte om att de ska få arbete och ett bättre liv. Detta 
är ett löfte som aldrig infrias utan flickorna säljs istället vidare till bordellägare, främst i 
Indien. Flickorna i fattiga familjer får heller inte välja när och med vem de ska gifta sig utan 
blir bortgifta i ung ålder. Utbildning till sömmerskor och en egen trampsymaskin ger flickorna 
en möjlighet att bli självförsörjande och de blir värdefulla för sina föräldrar då de bidrar till 
försörjningen. Skolan får inga bidrag i Nepal utan är helt beroende av fadderbidrag från 
Sverige. Utbildning, mat och boende för drygt 50 elever kostar 30 000 kronor per månad. 
Hittills har 650 flickor utbildats med ett mycket gott resultat. 
I nuläget finns det ett stort belopp fonderat hos 101V, vilket täcker mer än ett års kostnader.   
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 0 kronor per medlem.   

 

8. Lions Forskningsfond Skåne (LFFS).  
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.  
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Prioriterade forskningsområden är barn/ungdom och äldre samt palliativ vård.  
LFFS vill kunna dela ut minst en (1) miljon kronor årligen, vilket motsvarar ca 1 000 kr per 
medlem i Skåne.  
Distriktsmötet rekommenderar, först och främst, klubbarna i Skåne att bidra med 1 000 

kronor per medlem.  

Distriktsmötet uppmanar även klubbarna att marknadsföra LFFS lokalt och vid publika 

aktiviteter.  

9. Lions forskningsfond mot folksjukdomar  
Fonden är knuten till Linköpings universitet och kan genom donationer från bl.a. Lions-
klubbar årligen dela ut ett flertal forskningsstipendier till forskare inom vad som betraktas 
som folksjukdomar. Hit hör bl.a. diabetes såväl som hjärt –och kärlsjukdomar. 
Distriktsmötet rekommenderar klubbarna att bidra med 100 kronor per medlem till fonden.   
  


