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I. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 

Inledning 

 
Glad över att vara Lion 
Under det andra året som distrikt 101 M har vi växt i att vara ETT distrikt! 
Vissa skillnader i traditioner och rutiner av de tidigare två distrikten finns kvar, 
men det märks att de är på väg att jämnas ut. 
Under hela verksamhetsåret påverkades distriktsverksamheten djupt av den 
pågående Covid-19 krisen. Det var nödvändigt att anpassa verksamheterna, 
arbetssättet och våra aktiviteter på grund av de rådande restriktionerna. Vi fick 
tänka om och framför allt tänka nytt. 

Samma fast ändå annorlunda 
Att träffas på våra månadsmöten, zonmöten, distriktsmöten, 
arbetsgruppsträffar blev nästintill omöjligt. De få fysiska möten genomfördes 
under stränga restriktioner. Klubbarna hade utomhusträff eller ställde in 
månadsmötena. Medlemsvård var viktigare än någonsin. 
Många klubbar kunde inte genomföra sina stora evenemang. Nya aktiviteter 
hittades för att kunna få intäkter och för att visa att Lions finns. 
Att ordna eller delta i digitala möten utvecklades mycket snabbare än vi kunde 
föreställa oss. Många i Lions som kanske inte ens hade hört talas om 
möjligheten av digitala möten förvandlades till erfarna 
mötesprogramanvändare. Det var praktiskt att kunna diskutera med varandra 
hemifrån. Det blev också  möjligt att ordna ett snabbt möte med kort varsel.  

Distriktsråd 2020  2021 
Närmast föregående distriktsguvernör, Svante Hanses, LC Gagnef 
Distriktsguvernör, Magda van Almenkerk, LC Hällefors 
1:a vice distriktsguvernör, Lena Nyquist, LC Hallstahammar 
2:a vice distriktsguvernör, Christer Wallin, LC Norberg 
Distriktskassör till och med december 2020, Hans Eriksson, LC Kolsva 
Distriktskassör från och med januari 2021, Sergej Ljessnoj, LC Gävle 
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Zonordförandena:  
zon 1, Hans Almgren, LC Arboga 
zon 2, vakant 
zon 3, Frank Poot, LC Hällefors 
zon 4, Elisabeth Emanuelsdotter Voll, LC Pålsboda 
zon 5, Birgit Bibbi Aronsson, LC Forshaga 
zon 6, Inger Persson, LC Eda 
zon 7, Birgitta Myrgren, LC Bergsjö 
zon 8, vakant 
zon 9, Allan Björklund, LC Mora 
zon 10, Åke Mjöberg, LC Borlänge 
zon 11, Magnus Källström, LC Avesta 
 
GLT-koordinator, Lars Gunnar Holmberg, LC Mora 
GST-koordinator, Maria Inês Ribeiro De San Juan, LC Ludvika Ängsklockan 
GMT-koordinator, Johan Skoog, LC Avesta 
New Voices-koordinator, Elisabeth Emanuelsdotter Voll, LC Pålsboda  
LCIF-koordinator, Agneta Andersson, LC Lindesberg Kristina 
Lions Quest-koordinator, Ulf Carlsson, LC Kungsör 
Webbansvarige, Lars-Eric Jacobsson, LC Kilsbergen 
Registeransvarige/ utskick, Frank Poot, LC Hällefors 
YEC fr.o.m. mars, Marie Johansson, LC Gävle 
YEC t.o.m. september, Måd Lagerqvist, LC Surahammar 
PR/ Informationsansvarige, Wolfgang Streith, LC Avesta 
Miljöansvarig, Ronnie Sandström, LC Tillberga 
LCFM, Dag Hedin, LC Bergsjö 
 
Distriktsvalnämndensordförande, Arne Andersson, LC Storå 
Hedersråd ordförande, Britt Nilsson, LC Kil 
 
Möten och kommunikation 
Extra distriktsrådsmöte per mejl för att fatta beslut om distriktsprojekt 
Hälsocentral Beeliwacatay Somalia HOOYO, juli 2020 
Distriktsrådsmöte 1, 5 september 2020 i Borlänge 
Distriktsrådsmöte 2 och Kunskapsdagen i Hällefors 24  25 oktober 2020 
Distriktsmöten 24 oktober 2020, mejlröstning:  
- DM 2020-B om årsredovisning och om beslut om ansvarsfrihet  

2018 - 2019 för f.d. distrikt 101 B 
- DM 2020-GD om årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet  

2018  2019 för f.d. distrikt 101 GD 
- DM 2020-M i distrikt 101 M för att DM i april var inställt. 
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Distriktsrådsmöte 3, 13 februari 2021, digitalt 
Distriktsrådsmöte 4, 17 april 2021, Hybrid, Gävle 
Distriktsmöte 2021, 24 april 2021, Hybrid, Gävle samt Poströstning personval 
Arbetsutskott AU-möten: digitalt 
 
GAT-team: digitala möten och mycket telefon och mejlkontakt 
ZO-möte: digitala möten och telefonkontakt 
ZO-GAT digitala möten 
Zonmöten: framför allt digitala möten 
IT-gruppen: digitala möten, workshoppar 
Övriga arbetsgruppsmöten: framför allt digitala möten 
Klubbmöten: på flera sätt, under promenader, digitalt, per telefon, via mejl. 
Generellt sett började klubbarna med fysiska möten och aktiviteter i våras och 
för det mesta utomhus. 
 
 

Lionskunskap, ledarskapsutveckling och 
medlemsutveckling  

 
Lionskunskap 
Distriktets hemsida lions101m.se har utvecklats till en viktig informationskälla 
av, om och för Lions. Under resursbanken finns publiceringar såsom om Lions 
Quest, LCFM, Sociala Media, Lions registrering, LEO, Lions Ungdomsläger, GAT-
team, Barndiabetesfonden, Miljö, Varumärkesriktlinjer, reseräkning och 
lathund, Idébank med aktiviteter under covid-19 tiden inom Hooyo projektet 
med möjlighet att anpassa till vilket insamlingsämne som helst och om olika 
projekt. 
IT-gruppen sammanställdas av Webb/IT, PR och RA för utbildningar och för att 
utveckla digitaliseringen i samarbete med GLT. 
Workshoppen Digitala Möten infördes: workshop om hur vi kan delta i ett 
digitalt möte. Utbildningen Digitala Lion för att lära känna de digitala 
möjligheterna inom Lions bearbetades till en digital workshop som 
genomfördes vid tre tillfällen våren 2021. 
Vid massutskick till distriktet visade sig att ungefär 70 mejladresser inte stämde 
vid start av året mot cirka 20 i slutet. Det är viktigt att adressuppgifterna i 
registret stämmer. Under året har uppskattningsvis 120 medlemmar registrerat 
sig för att logga in på lionsclubs.org och MyLion-appen. LCI har inga uppgifter 
om hur många medlemmar i distriktet har registrerat sig totalt räknat. 
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Ledarskapsutveckling  
ZO-utbildningen genomfördes i två delar: moduler på hemsidan samt läxa per 
mejl och ett fysiskt möte med GLT på Kunskapsdagen. På distriktets hemsida 
finns även instruktioner för klubbpresidenten, kassören och sekreteraren om 
deras roll, uppgift och ansvar. Övriga träningar på lions101m.se är Använda 
Sociala medier, Hur att skapa en Power Point Presentation. 
Ledarskapsutbildningar RLLI och ALLI blev inställda. Till FDI, utbildning för 
instruktörer, fanns fyra anmälningar från distriktet men kursen blev inställd. 

Medlemsutveckling 

Översikt 2020 2021: 

- antal medlemmar 1 juli 2020: 1479 
- antal medlemmar 30 juni 2021: 1386 
- nettominskning:    93  
- avförda medlemmar:  126 
- antal nya medlemmar:      33 
- antal transförda medlemmar:  19  
- antal klubbar 1 juli 2020: 75 
- antal klubbar 30 juni 2021:   73 

Avslutade klubb under året: LC Årjäng, 22 medlemmar. 
Sammanfogning: LC Tierp och LC Tierp Freja fortsätter som LC Tierp. 
Målet att vara med minst lika många medlemmar den 30 juni 2020 som på 
verksamhetsårets första dag är inte nått. Under pandemin var det inte möjligt 
att göra stora insatser för medlemsvärvning ute i samhället och inte heller på 
skolor för LEO-rekrytering. De nya medlemmarna som registrerades kom 
huvudsakligen genom personliga relationer. 

Distriktsprojekt Hooyo 
Distrikt 101 M startade projekt HOOYO juli 2020 för att bygga en hälsocentral 
med inriktning mödravård och utbildning av barnmorskor i Somalia. Ansökan 
till anslag skickades in till LCIF. På grund av pandemin skulle distriktet inte 
kunna matcha LCIF:s Grants och projektgruppen beslutade att flytta fram 
ansökan och projektet.  
På distriktsmötet 2021, den 24 april beslutades att projektet fortsätter under 
verksamhetsåret 2021 2022. Ansökan om matchande Grants ska skickas till 
LCIF innan det internationella beslutssammanträdet i augusti 2021. 
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Vårt arbete 

 
GAT-team 
Det globala arbetsteamet består av distriktskoordinator för det globala 
ledarskapsteamet (GLT), distriktskoordinator för det globala serviceteamet 
(GST), distriktskoordinator för det globala medlemsteamet (GMT) och New 
Voices-koordinator (NV). På Kunskapsdagen presenterade GAT-teamet hur 
koordinatorerna kan bistå zonerna och klubbarna.  

GLT tog hand om utbildning av zonordförandena, publicerade presentationer 
på hemsidan, var med som instruktör på workshoppen Digitala Lion och 
informerade medlemmarna om övriga passande utbildningar. 
GST har arbetat i Hooyo-projektgruppen och sammanställde en lista med 
möjliga aktiviteter i samband med Hooyo. 
GMT och NV arbetade tillsammans och utvecklade idéer om support för 
klubbarna och hjälpte klubbar med passande praktiska förslag. 
Även GAT har inte kunnat arbeta i den utsträckningen som teamet hade önskad 
sig med anledning av pandemin. Dock många planer utvecklades för de 
kommande åren. 

LEO 
GAT-teamet och klubbarna har inte glömt vikten av LEO, men under året att 
studenterna och gymnasieelev hade distansundervisning var det svårt att gå ut 
med information och för rekrytering samt för att kunna bilda en fysisk LEO-
klubb eller en LEO-cyberklubb. GMT och NV har planer att spela in en film som 
kan visas på universitet och gymnasieskolor fr.o.m. kommande läsår. 
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: 16 090 kr. 

Zoner 
Zonordförandena har den viktiga rollen att underhålla kontakt med klubbarna 
och distriktsrådet. På nätet finns redan mycket information, men desto 
viktigare är det att information, frågor och önskemål från klubbarna förs vidare.  
Det visar sig att responsen från klubbarna till ZO är mycket svag. 
Bara enstaka fysiska zonmöten har varit, men antalet digitala möten ökades.  
Zonordförandena rapporterade att viljan hos klubbarna att kunna dra i gång 
efter pandemin är stor! 
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På Kunskapsdagen visades en presentation om betydelsen av Lions Quest 

-utbildning. En kurs i Tillsammansprogrammet ägde rum i 
Hallstahammar på Nibbleskolan som har elever från förskoleklass till och med 
årskurs 6. All personal skulle få utbildningen under året men kursen blev 
uppskjuten tills vidare. I framtiden kommer förskolan prioriteras och ska göras 
aktivt PR för programmet. Önskemålet är att klubbarna utser en 
LQ-kontaktperson. 
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: 20 360 kr. 

Ungdomsläger 
Alla planerade internationella ungdomsläger blev inställda 2020 och 2021 på 
grund av pandemin. Det förberedda lägret blev inställt av LC Avesta och 
LC Gävle i samråd med ungdomsutbytes ordförande (YEC). Enligt MD:s schema 
ska distrikt 101 M vara ansvarig för ett läger i 2024. 
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: 37 660 kr. 

Miljö  
Inför Världsmiljödagen den 5 juni och Världshavsdagen den 8 juni 2021 med 
respektive tema Hav & Mat och Haveriet, har Miljökommittén Sverige Lions 
bjudit på ett paket med möjliga aktiviteter för klubbarna. Det presenterades 
första gången på webbinariet den 10 mars och finns att läsa på lions.se. Det var 
första året av tre planerade år. Zonordförandena fick information och idéer 
från distriktets miljökoordinator. Sverige Lions miljöpris delades ut. Några 
klubbar hade en aktivitet om miljön.  
Insättningar av klubbarna i distriktet för miljöpris: 4 680 kr. 

Public Relations / Information 
På distriktsrådsmöte 1 föreläste PR-koordinatorn o

. PR-koordinatorn har skrivit 
instruktioner om hur man gör en Power Point presentation, hur att ansluta till 
ett webbmöte och har lagt fokus på kommunikation genom digitala media. Alla 
presentationer lagts ut på lions101m.se. 
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LCFM  
En presentation av Lions Cancerforsknings Fond Mellansverige Uppsala-Örebro 
samt rapporter finns på distriktets hemsida. LCFM har delat ut 710 000 kr till 
åtta forskare som är verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Örebro 
län i december 2020. Det framgår av resultatrapporterna en nedåtgående 
trend på insamlade medel som är förståeligt under de rådande 
omständigheterna.  
Rapport juni månaden: intäkterna 253 103 kr, förgående år 431 013 kr. 
Intäkterna för gamla fonden LCFF under juni 2020 var 2 550 kr. 

Barndiabetes  
I samband med Världsdiabetesdagen den 14 november 2020 skickades material 
för Diabeteslunken, en tipspromenad med information och frågor kring 
Diabetes typ 1 barn och vuxna. Flera klubbar ordnade diabetesaktiviteter på ett 
Corona-säkert sätt. 
Sverige Lions har tillsammans med Barndiabetesfonden startat en 
Facebookkampanj för att öka kunskapen om diabetes. I juni publicerades på 

änken till 
Barndiabetesfonden samt ett Swish-nummer. 
På Distriktsmöte 2021 höll Eva Mårtensson, diabetessköterska på Gävle 
sjukhus, en föreläsning om diabetes typ 1 och 2 och distriktet skänkte i 
samband med det 5 000 kr till Diabetesfonden. 
På distriktets balansräkning finns insamlade pengar för bidrag till diabetesläger. 
I gamla B-distriktet anordnades diabetesläger för barn och ungdomar i tre 
fastställda regioner. Region I: 101 M zon 1, 2 och LC Norberg, II: zon 3, 4 och III: 
zon 5, 6. Regionerna reserverade pengar för att bidra med medel och praktisk 
hjälp. Det här verksamhetsåret kunde inga diabetesläger organiseras. 
Förväntningar är att det kan tas upp igen nästa verksamhetsår. 

Bring Quality to Life. 
"Bring Quality to Life" är samlingsnamnet på den aktivitet där Sverige Lions i 
samarbete med MSB försöker göra livet bättre för nödlidande efter en 
naturkatastrof. Lionklubbar samlar in och köper tält som lagras i MSB:s depå i 
Kristinehamn. Tälten distribueras av MSB när EU eller FN begär katastrofhjälp. 
Medlemmarna i LC Kristinehamn monterar lådor som fylls med sju tält och 
tillbehör samt sju omgångar filtar. I 2020 skickades 250 tält till Lesbos, Grekland 
efter branden i flyktinglägret. 200 tält och 1200 filtar år beställda i Kina.  
Tältprojektet är en MD-aktivitet, men LC Kristinehamn ligger i distrikt 101M! 
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: 61 650 kr.  
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Krisberedskap 
Under året har distriktet inte lagt fokus på krisberedskap. Det är okänd hur 
många klubbar har jobbat med detta.  
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: 68 235 kr. 

LCIF  Kampanj 100 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) stödjer hjälpinsatser av Lions 
medlemmar i alla distrikt i hela världen. Kampanj 100 är en kampanj för att 
samla in 300 miljoner USD till och med 2022 så att LCIF har de resurser 
stiftelsen behöver. 
Insättning av klubbarna i distriktet under 20 21: USD 6 115, växelkurs 30/6  
SEK 52 120. 

Hedersråd 
Hedersrådet har haft ett digitalt möte och det var i samband med Distriktsmöte 
2021 Gävle Hybrid. IPDG Svante Hanses valdes till ordförande och DG Magda 
van Almenkerk till sekreterare för 2021 2022.  

Chevronutmärkelser  
Chevronutmärkelseprogrammet ger medlemmar erkännande för långt 
tjänande och börjar vid 10 år och fortsätter i steg på fem år till 75 års tjänande. 
Det finns två olika slags Chevronmärken som ser lite olika ut  Charter Monarch 
Chevron, som ges till grundande klubbmedlemmar, och Monarch Chevron. 
I distriktet delades ut 242 Chevronutmärkelser för 10  60 år i Lions. 
Speciell ära till: 
50-års märke: 
Kurt Fisk, LC Lindesberg (avliden) 
Kurt Eriksson, LC Västerås Lundby 
Lars Öberg, LC Fredriksberg 
Sören Söderlund, LC Frederiksberg 
Hans Johansson, LC Gävle Norra 
Leif Lidfors, LC Gävle Norra 
55-års märke 
Jan Norrgo, LC Ludvika 
60-års märke 
Dan Alatalo, LC Kristinehamn  
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Några viktiga händelser under verksamhetsår  
2020 2021 

 
DM 2021: 
Distriktsavgift 120 kr/år. Familjemedlemmar, studerande och medlemmar 
under 30 år betalar 60 kr. 
Stimulans för rekrytering av nya medlemmar: möjligt att ansöka om ett bidrag 
på 50% av nettokostnaderna för ett rekryteringsarrangemang, maximalt 
1 000 kr per klubb. 
Zon 5 och zon 6 går samman i en gemensam zon fr.o.m. 1 juli 2021. 
Ett förslag till rekommendationer för stipendier (kultur och funktionshindrade) 
och ungdomsläger läggs fram på DR 1 21-22. 
En motion om halvering av distriktsavgiften avslogs. 

Konferenssystem: 
För de hybrida mötena DR och DM hyrdes konferenssystemet av Vintrosa 
Folkets Husförening. Avtalet är att vi också kan hyra anläggningen vid framtida 
möten till ett förmånlig pris. Kontaktpersonerna är medlemmar i LC Kilsbergen. 
Ett bra samarbete! 

Lejonkronan: 
Distriktet skickade till Sverige Lions Hedersråd förslag för tilldelning av den 
värdefulla trofén Lejonkrona till LC Borlänge på grund av deras utmärkta arbete 
med projektet Water Means Life. 
På Guvernörsrådsmöte 6 meddelade ordförande i MDHR att Lejonkronan 
kommer att tilldelas till LC Borlänge. Utdelning kommer att ske vid GR 2 augusti 
2021. Ett stort grattis till LC Borlänge och projektgruppen. 
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Ekonomi 
 
Distriktskassörerna 
Verksamhetsårets bokföring präglades av svårigheter. Vår första distriktskassör 
Hans Eriksson kunde uppdatera bokföringen efter att hans hälsan var 
förbättrad. Tyvärr fick Hans ett allvarligt återfall i december och dog hastigt.  
Sergej Ljesnoj, LC Gävle, tog över uppdraget i januari 2021. Att ta över halvvägs 
i året är en tuff uppgift, framför allt när ens företrädare inte kan upplysa om 
bokföringsdetaljer. DK Sergej hade diverse frågor att reda ut för att hinna ifatt 
med arbetet och i nära samarbete med DG kunna de flesta frågorna lösas.  
En översikt av de nationellt fastställda rekommenderade bidrag skickades till 
klubbkassörerna. Inbetalning skedde efter klubbens prioritering och med ett 
förtydligande om sammanställningen per mejl. 
Verksamhetsåret 2021 2022 börjar med en uppdaterad bokföring och några få 
poster att utreda. 

Anslag till omorganisering och utveckling av distrikt: 
När distrikten B och GD sammanfogades till distrikt M fanns möjlighet att söka 
anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt hos Lions Clubs 
International.  
Ett nytt distrikt kan erhålla upp till USD 2,00 per medlem under det nya 
distriktets första år och USD 1,00 per medlem under de två åren därefter.  
På grund av pandemin kunde distriktet ändå söka bidrag om USD 2,00 per 
medlem under andra året som nytt distrikt. Målet för ansökan blev utbildning 
av medlemmar i distriktet i användning av de digitala Lions resurser: Workshop 
Digitala Lion. Ansökan blev beviljad med USD 2 958 som motsvarar enligt 
växelkurs 2020-10-28, 25 741 SEK. 
Utbildningen kunde inte genomföras som tänkt i form av workshoppar på fyra 
orter, men workshoppen anpassades till en digital variant: två heldagskurser 
och en helgkurs, 35 deltagare.  
För att det blev aktuellt att hålla mötena digitalt kunde Lions medlemmarna 
också delta i en workshop Digitala möte vid sex tillfällen.  
Utgiftsräkningen för utveckling av hybrida möten skickades till LCI och distriktet 
fick 17 905 kr i bidrag. Det internationella styrelsemötet har godkänt att 
kvarstående anslag från verksamhetsåret 2020 2021 överförs till 2021 2022. 
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Avslutningsvis 

Lions visade sig vara mer flexibel än vi kunde tro. Vi hittade nya vägar att 
arbeta, lärde oss nya metoder att kommunicera och kom på nya idéer för att 
hjälpa våra medmänniskor.  
De enorma lyft i digitalisering är en positiv utveckling. Efter pandemin kan vi 
välja mellan olika sätt att möta. På Lions hemsidorna kan vi hitta allt vi behöver 
veta om organisationen. 
Vi Lions har bevisat för andra och för oss själva att vi kan utveckla till en 
modern organisation. 

Vi är nu ännu mer medvetna om att vi behöver nya medlemmar för att kunna 
fortsätta med de uppgifterna vi har tagit på oss. Viljan att visa vad vi står för är 
stor. Glad att vara Lion! 

 

 

Magda van Almenkerk 
Distriktsguvernör 101 M  2020  2021 

 

  




















