
 

 

 

 

        

Distrikt 101M 

 

Verksamhetsberättelse 2019-2020   
 

Distriktsrådet  

Ledamöter 

Distriktsguvernör, ordförande : Svante Hanses LC Gagnef 

Första vice Distriktsguvernör : Magda van Almenkerk LC Hällefors 

Andre vice Distriktsguvernör : Lena Nyquist LC Hallstahammer 

Närmast föregående Distriktsguvernör (er):  

Allan Björklund LC Mora 

Ulf Carlsson LC Kungsör                                                            

Distriktskassör : Hans Eriksson LC Kolsva 

GLT- koordinator : Lars Gunnar Holmberg LC Mora 

GST- koordinator . Åke Nyquist t.o.m. november sedan vakant 

   ersättare : Staffan Öberg LC Avesta 

GMT-koordinator : Johan Skoog LC Avesta 

   ersättare : Per-Åke Öster LC Hallsberg 

LCIF koordinator: Agneta Andersson LC Lindesberg Kristina 

   ersättare Hans-Erik Alfon LC Svärdsjö 

Zonordförande 

1 Hans Almgren, LC Arboga 

2 Christina S Sandström, LC Tillberga 

3  Frank Poot, LC Hälleforsnäs 

4  Elisabeth Emanuelsdotter Voll, LC Pålsboda 

5  Birgit Aronsson: LC Forshaga 

6 Inger Persson: LC Eda 

7 Birgitta Myrgren LC Bergsjö 

8 Sven Westh LC Valbo 

9 Lars-Gunnar Holmberg LC Mora  

10 Åke Mjöberg LC Borlänge 

11 Madeline Ingmarstedt LC Avesta 

 

Adjungerade ledamöter som kallas: 

Lions Quest-koordinator : Ulf Carlsson LC Kungsör 

YEC Ungdomsutbytes ordförande: Måd Lagerqvist LC Surahammar 

Distriktsvalnämndens ordförande : Bruno Ahlqvist LC Gävle 

Hedersrådets ordförande : Britt Nilsson LC Kil 

Registeransvarig : Rutger Belin LC Gagnef          

Webbansvarig Staffan Öberg LC Avesta 

   ersättare : Lars-Eric Jacobsson LC  Kilsbergen 



Informationsansvarig/PR : Owe Nilsson LC Hallstahammar 

Representant för Lions cancerforskningsfond : 

Dag Hedin LC Bergsjö 

Roland Torstensson LC Kilsbergen 

Miljöansvarig: Ronnie Sandström LC Tillberga 

 

New Voices 

Britt Nilsson LC Kil 

Agneta Andersson LC Lindesberg Kristina 

Elisabeth Emanuelsdotter Voll LC Pålsboda 

Elisabeth Berg LC Fjugesta 

Maria Ines San Juan LC Ludvika Ängsklockan       
 

Verksamhetsåret inleddes med Convention i Milano. Tyvärr blev hemresan för oss 

från Sverige med flera länders distriktsguvernörer framflyttad så invignings-

ceremonin för DG fick ske tidigare än enligt programmet.  

Det GR-möte som brukligt skall vara i anslutning till Convention fick ersättas av ett 

telefonmöte vid hemkomsten. 

 

Födelseåret för distrikt 101M har skett enligt planeringen med vissa nya rutiner och 

arbetssätt. En distriktsfana har beställts och levererats. 

 

Distriktsråd 

För vår del inleddes distriktets arbete med DR1 den 21 september i Ludvika med 39  

deltagare. 

 

DR2 den 9 november med 29 deltagare genomfördes i ett snöigt Fredriksberg. I 

samband med detta möte skedde också fyllnadsval av 2:e vDG eftersom  

1:e vDG Anders Falke var tvingad av hälsoskäl att avsäga sig uppdraget. Därmed 

flyttades 2:e vDG Magda van Almenkerk till uppdraget som 1:e vice DG. 

 

Valet av 2:e vDG skedde enligt LCI:s arbetsordning för fyllnadsval. I ett fyllnadsval 

är de beslutande DG, vDG, PDG och PID (i distriktet).Två nominerade kandidater 

fanns och valet föll på Lena Nyquist LC Hallstahammar. Att valet gått rätt till 

bekräftades av LCI efter kontakt och telefonmöte. 

 

Vid DR2 informerades bl.a. om att borrningen för vatten i Somalia har blivit mycket 

lyckat både genom tillgången på vatten och att den ekonomiska ramen hållits (med ett 

överskott). 

 

DR3 den 22 februari förlades till ett regnigt Norberg 41 deltagare. 
 

Efter detta möte blev inget som det brukar. Resten av verksamhetsåret präglades på 

MD, distrikts, zon och klubbnivå av inställd verksamhet.  

 



De  klubbar som varit värdar för GR-möten skall ha en stor eloge för utmärkt 

arrangemang och god mat. 

 

DR4 inställdes liksom DM. 

 

Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen har varit vikande under första halvåret trots glädjande 32 

intagna. Totalt var vi 55 färre. Två klubbar har avvecklats men glädjande är att nästa 

verksamhetsår tillförs distriktet två klubbar från distrikt O; LC Tierp och LC Tierp-

Freja    
För helår visar medlemsutvecklingen minus 71 (72 intagna och 143 avförda) 

 

Målet för medlemsutvecklingen klarades inte då målet var en ökning. 

 

Beställning och leverans av materiel för intagning har skett till berörda klubbar. 

Sammanlagt har 50 certifikat skickats ut från distriktet. 

 

Chevronmärken (204 st) har tilldelats ett stort antal medlemmar för för många år av 

tjänande (10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 eller 65 år) 

Särskilt vill jag nämna (imponerande): 

50-års märke  

Kjell Pettersson LC Åmål 

Weine Johansson LC Årjäng 

Carl Ericsson LC Kolbäck 

Sigurd Igelström LC Hedemora 

Bengt Wigge LC Bergsjö 

55-års märke tilldelas 

Lars Åkerlund LC Rättvik 

Åke Dahlin LC Västerås Lundby 

65 års märke tilldelas 

Peter Waldén LC Nora 

 

Ekonomi 

Ekonomin (administrativa budgeten) visade ett överskott jämfört med budget på 

drygt 33 tkr för halvåret medan helårsresultatet  visar ett underskott på 18 170,22 kr 

vilket belastar reserven från tidigare distrikten (B och GD).  

Under året har viss fördröjning skett vid utbetalning av bl.a. reseersättningar vilket 

beklagas men allt har reglerats. 
 

Distriktet hade vid ingången av verksamhetsåret aktivitetsmedel som klubbarna i 

tidigare distrikt B betalat in men inte transfererats till främst MD för fördelning. 

Utbetalning kunde inte göras förrän bokslutet för tidigare distrikten fastställdes. Detta 

planerades att göras först efter verksamhetsåret. 
 



Distriktsavgiften beslutades till 120 kr/medlem vilket var en betydande sänkning 

jämfört med distrikt B:s medan den överensstämde med DG:s 

 

Lions Quest – Tillsammans /ungdomsarbete 

Tyvärr har kursintresset varit svalt under året förutom en uppföljningskurs. En 

bidragande orsak var naturligtvis pandemin som påverkade möjligheterna till kurser 

och möten under vårterminen. 

Det av distrikt B:s planerade ungdomslägret i Kolsva genomfördes v 31-32 i Camp 

Kohlswa med lyckat resultat. 
 

Några viktiga händelser under året 

 

- GR2 besöktes av IP Dr Jung Yul Choi. Han budskap var bl.a. att vi skall se nyblivna 

pensionärer som en stor resurs i rekryteringen av nya medlemmar. 

 

- Beställning och beklagligt sen leverans av handböcker har skett under senare delen 

av året vilket medfört extra kostnader för distributionen till klubbarna. 

 

- Intresset för conventionlotteri var alltför svagt för att vi i distriktet skulle kunna 

genomföra ett sådant eftersom inget skulle genomföras på MD-nivå. 

Med facit i hand spelade det ingen roll med tanke på att planerade convention i 

Singapore ställdes in (f.ö. andra gången att ett planerat convention därstädes 

tvingades ställa in). 

 
- MD har fått 250 mobiltelefoner från DORO att lämna till främst äldre i behov att 

kunna ha kontakt med nära och kära. Telefonerna har abonnemang hos Comviq, 

betalt första månaden. Varje distrikt tilldelades 40 st vilket vi har fördelat till de som 

ansökt. Endast en ansökan kunde inte bifallas då den kom sent och efter att alla 

telefoner fördelats. 

 

- Det inställda DM ersattes av poströstning gällande bl.a. DG-elect och vDG:ar samt 

revisorer. 

Valda: 

DG elect:  Magda van Almenkerk LC Hällerfors 

1VDG Lena Nyquist LC Hallstahammar 

2VDG Christer Wallin LC Norberg 

Ordinarie revisor Kurt Boman LC Valbo och Lars-Olov Green LC Lindesberg 

Revisorssuppleanter Erik Perjons LC Malung och Agneta Andersson LC Lindesberg 

Kristina 

 

- LCFF avvecklades och en ny fond bildades; LCFM. Ledamöter i styrelsen utses av 

DR i 101M och 101O. Detta var initialt ett problem då DR i 101O inte kunde 

definiera fondens geografiska bas! Trots att det i stadgarna bifogas en karta. 

Distriktsrådet har per capsulam valt: 

Ordinarie: Dag Hedin LC Bergsjö och Roland Thorstensson LC Kilsbergen 



Suppleanter: Birgitta Myrgren LC Bergsjö och Arne Andersson LC Storå  

Revisorer: 

Revisor : Annette Samils, PwC Falun 

Revisorssuppleant: Morgan Söderberg, DalRev Borlänge 

 

- RM blev inställt och alla beslut fick ske på distans. 

 

- Convention i Singapore ställdes in. Ny IP kunde inte utses vilket innebar att 

mandatperioden förlängdes för dr Choi ett år. 
 

- LC Säffle och LC Västerås läggs ner. 

 

- MD har inlett samarbeta med MSB om Lions möjligheter att ge stöd vid nationella 

olyckor såsom skogsbränder, översvämningar etc. Detta skall kompletteras med avtal 

mellan klubbar och lokala räddningstjänsterna. 
 

För framtiden bl.a. 

Den internationella styrelse har har beslutat godkänna en resolution att justera den 

internationella avgiften med 3 USD till 46 USD från juli 2021 och därefter årligen 

justera avgiften baserat på inflationen i USA (mellan 1,5% och 3%). 

 

Distrikt 101M bildades vilket skedde på ett positivt sätt utan märkbara födelsevåndor. 

Tyvärr blev årets senare del präglad av inställda verksamheter p.g.a. pandemin. Även 

kommande verksamhetsår kommer att präglas av denna. Förhoppningsvis håller vi ut 

och ser med tillförsikt på  framtiden och Lions med förhoppningsvis nya medlemmar 

som kan Trivas  Träffas Tjäna 

 

Tänkvärt är IP:s hälsning att även äldre nya medlemmar kan vara unga medlemmar i 

Lions.  
 

Sammanfattningsvis kan jag bara beklaga att Lionsåret 2019/2020 inte blev som 

vanligt utan präglades under den senare tredjedelen av inställd verksamhet men även 

förhoppning om bättre tider som dock verkar påverka hela nästkommande 

verksamhetsår. 

Håll i och håll ut så får vi tillsammans göra en nystart. 
  
 

 

 

 

Svante Hanses 

Distriktsguvernör 101M 2019-2020 


