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Rapport från ID Mats Granath       2022-05-18 

 

Rapport från arbetet med att förmedla MD 101 nationellt insamlade medel till Ukraina. 

Kriget i Ukraina bröt ut den 24 februari och den 26 februari hade ID Europa ett Zoommöte, vilket 
genomförs löpande för avstämning. 

Detta möte handlade framför allt om att summera det som hänt i Ukraina samt planera för hur Lions 
Europa kan stödja Ukrainas folk genom Lions hjälparbete till Ukraina och i grannländer till Ukraina. 

En kontaktlista togs fram för direktkontakter för att klarlägga deras behov av support i hjälparbete. 

Ett gemensamt uttalande från Europas ID utarbetades och publicerades i sociala medier veckan efter; 

”Lions står bakom Ukrainas folk och Lions står för fred, frihet och internationellt samförstånd”. 

Vid GR 5 den 5 mars redogjorde jag för kontakterna med Lions i Ukrainas grannländer och en nationell 
insamling i MD 101 var påbörjad. 

GR beslutade att ge undertecknad i uppdrag att bedöma hjälpbehoven i grannländer samt koordinera att 
ekonomiska medel skickades från den nationella insamlingen till koordinerande Lions i dessa länder. 
Sedermera har även medel skickats till LC Lviv för hjälpinsatser till ukrainare vilka är kvar i landet. 

Hjälparbetet för det ukrainska folket såväl flyktingar som kvarboende kommer att pågå länge. Hur länge 
vet vi tyvärr inte. Den dagen kriget är över, kommer mycket ekonomiskt stöd att behövas för 
återuppbyggnad av Ukraina. Därför är det viktigt att det finns goda marginaler i den nationella 
insamlingen och att den ständigt fylls på.  

LCIF har en särskild insamling ”Refugees and Displaced Persons” till vilken klubbar, distrikt, MD skickar 
stora summor till LCIFs och LCIFs personal arbetar intensivt med ansökningar för att bevilja Grants till 
hjälparbete i Ukraina samt dess grannländer. 

ID Europas länder, Tyskland, Frankrike, Danmark, Italien, Irland, Sverige plus Schweiz, UK och Belgien 
har hittills samlat in ca 5,5 Milj euro vilket skickats antingen direkt till Lions i grannländer eller till LCIF. 
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Från MD 101 nationella insamling ”Hjälp Lions hjälpa Ukrainas folk” har till dags datum följande 
utbetalats från MD 101; (ansökningarna är i euro)  

Polen, D-121 DG Anna Werno – 15,000 euro till basvaror och förnödenheter 

Rumänien, D-124 DG Pompilia Szellner – 15,000 euro till minicamps, boenden, basvaror, förnödenheter 

Ungern, D-119 DG Csaba Fogarazzy 15,000 euro till förnödenheter och basvaror. 

Rumänien. PDG Christer Fält – 10,000 euro till flyktingboende på Casa Minunata 

Kroatien, D-129 DG Jozo Berecic – 10,000 euro till basvaror och förnödenheter 

Rumänien, D-124 DG Pompilia Szellner – 22,000 euro för inköp av minivan (med logo ”Donated from 
Lions Sweden) att köra barn och ungdomar till skolor och fritidsaktiviteter. 

Ukraina, koordinator PDG Nilgun Njord 20,000 euro till matpaket och förnödenheter 

Ukraina, koordinator PDG Nilgun Njord – 35,000 euro till mediciner och förnödenheter att faktureras MD 
101 av leverantör Adonis. Mao medel ligger reserverade i MD. 

Besked väntas om hjälpbehov från Lions i Estland, Moldavien samt Slovakien. MD 101 står redo. Lions i 
Polen D121 kommer inom kort att göra en ytterligare ansökan. 

Dessutom pågår ett intensivt arbete bland Sveriges och övriga världens klubbar med insamlingar och 
transporter av förnödenheter direkt till Ukrainas grannländer. Lions i Danmark har åkt till gränsen och 
hämtat flyktingar till Danmark. Lions Danmark har även i partnerskap skickat 30 ambulanser till Ukraina.  

Därutöver har MD 101 donerat 435,000 sek till LCIF ”Refugee and Displaced Persons” fond samt att 
många klubbar inom MD 101 donerat stora summor till LCIF. 

Totalt hittills utbetalade medel till hjälparbete för Ukrainas folk från MD 101 är ca 2 Milj Sek av idag 
hittills insamlade nationella medel med drygt 5 Milj Sek. 

Totalt har ID Europas länder hittills samlat in 5 673 048 euro dvs drygt 59 Milj Sek till LCIF och 
nationella insamlingar. Varje land donerar löpande medel till Ukrainas grannländer från de respektive 
nationella insamlingarna. 

Beslutsprocessen är följande; 

Enligt uppdraget håller undertecknad kontakt med koordinerade Lions i Ukrainas grannländer och får 
information om deras hjälpbehov. Även i Ukraina.  

En framtagen ansökningsblankett skickas till koordinerande Lion för alla nödvändiga uppgifter samt 
beskrivning av hjälpinsatserna och återrapportering till MD 101. 

MDAU fattar ett formellt beslut om varje utbetalning från den nationella insamlingen. 

Därefter meddelas att utbetalning kommer att ske från MD kontoret, Bengt Lundblad. 
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Rapport från det senaste LCI styrelsemöte nr 5 i Kona, Hawaii, 22–25 april 

Äntligen efter 10 månader som ”First Year Director” (vald ID kandidat vid RM 2019) fick hela styrelsen 
träffas fysisk på plats. Det finns onekligen klara fördelar med att träffas på plats dels för att möta 
personerna bakom namn dels för alla de intressanta mellan diskussioner och sociala sammanhang vi då får 
uppleva. Att hålla möten genom internet, KUDO, Zoom, Teams etc. är ett bra komplement till möten att 
fortsätta att använda och utveckla med hänsyn till tid, ekonomi och miljöaspekter. 

Det var också ett annorlunda styrelsemöte mot bakgrund av att det var på Hawaii! 

LCI styrelse ”Board of Directors” består av 17 1:a års direktorer och 17 2:a års direktorer. Därtill 
”Exekutive officers” bestående av President, vIP, 2:e vIP. 3:e vIP LCIF ordf. och vice ordf. Därtill 
utnämnda rådgivare, appointees. 

Personal vid LCI och LCIF deltar vid styrelsemötet och är stöd i kommittéernas arbete. 

Arbetet inför styrelsemöten och förslag till beslut bedrivs i de 12 kommittéerna. 

Arbetsordningen för LCI styrelsemöten är följande; 

Dag 1; Öppning av styrelsemötet med allmän information och utmärkelser 

Dag 2; Kommittéarbete. 

Dag 3; Kommittéarbete samt Report Night dvs samtliga kommittéers förslag redovisas att läsas in av 
styrelsen inför dag 4. 

Dag 4; FM Varje kommitté redogör för sitt arbete och förslag till beslut läggs fram till diskussion. 

Dag 4; EM Eventuella justeringar i kommittéernas förslag redovisas med förslag till beslut. 

Board of Directors fattar beslut.  

Mellan möten pågår dialog och diskussioner samt social samvaro.   

Några viktiga frågor som diskuteras just nu är; 

Fullföljandet av Kampanj 100. Mål USD 300 Milj och i april var 93% uppnått. Återstår ca USD 19 Milj 
till den 30 juni! Det kommer vi att klara. Donationerna har ökat markant det senaste halvåret. Idag har 
totalt USD 297 744 228 samlats in och det återstår nu USD 2 255 722 för att nå målet USD 300 Miljoner 
den 30 juni. 

Lions Strategiska Plan (Lions Strategic Plan – en utveckling av Lions Forward), implementeras from 1 
juli. Ett enhetligt arbetssätt i syfte att förena Lions Clubs International (LCI) och Lions Clubs Foundation 
(LCIF) till ett varumärke; Lions International. En enhetlig modell att stärka och förena Lions varumärke 
samt finna nya vägar för medlemskap. Finns att läsa i sin helhet på www.lionsclubs.org  

- Efter Kampanj 100 (Post Campaign 100)  

http://www.lionsclubs.org/
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- Genomförandet av Kongressen i Montreal, LCICon 22. 

- Verktyg för publik marknadsföring av Lions 

Information, diskussion och beslut i korthet utifrån kommittéförslag (12); 

(Protokoll på svenska kommer att finnas på MD 101 hemsida www.lions.se och engelska på 
www.lionsclubs.org) 

Audit Committee;  

- Inga beslut 

Constitution and By-Laws Committee. 

- Avslag bla på överklaganden gällande val av Internationell Direktor och vice Distriktsguvernör i 
Indien vilka bedöms ha genomförts enligt gällande stadgar och arbetsordning.  

Convention Committee;  

Anmälningar till den fysiska Kongressen i Montreal 24–28 juni pågår. Nigeria leder med antalet anmälda 
med 1 841 Lions och därefter Sri Lanka med 1 741 anmälda. Paraden går genom Montreals huvudgata den 
25 juni. Det blir för första gången elektronisk röstning för delegater på plats. Det reguljära priset from den 
14 januari tom den 30 juni för Lions är USD 250. Det förväntas runt 15 000 anmälningar.  

Keynote speaker blir USA:s President Joe Biden och den internationella showen gästas av den 
legendariske artisten Smokey Robinsson.  

Nästa års Kongress i Boston, USA går planenligt. 

Kongress 2024 är beslutad till Melbourne, Australien och kongressen 2025 blir i New Delhi, Indien, 
utifrån tidigare beslut om 2022. 

District and Club Service Committee. 

Ryssland och Belarus är försatta i status Q och kan inte betala sina avgifter. Däremot betalar Ukraina sina 
avgifter och växer i antalet medlemmar och klubbar.  

Finance and Headquarter Operation Committee. 

Tredje fiskal års kvartal visar ett visst underskott. 

Satsningar kommer att göras på personalvård, utbildning och långsiktigt hållbara rekryteringar/ 
anställningar och USD 8,7 Milj kommer att avsättas för detta under åren 2022–2026. 

- Beslutades att godkänna satsningar för LCI personal 2022–2026 i syfte att säkerställa anställdas 
kompetenser och arbetsmiljö ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

 

 

http://www.lions.se/
http://www.lionsclubs.org/
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Leadership and Development Committee; 

DGE seminarium sker vid Kongressen i Montreal den 23–24 juni. Det har även genomförts DGE 
utbildning virtuellt den 7–10 februari. 

- Beslutades att genomföra ett Leo/ Leo Lions utbildningsprogram under fiskalåret 23–24. 

- Beslutades att godkänna en utökning av kommitténs budget för ett tredje Internationellt Institut för 
träning av ledare i samtliga konstitutionella områden (8 CA) 

Long Range Planning Committee. 

Genomgång av projektet Lions Strategic Plan vilken kommer att implementeras from 1 juli. 

Genomgång av inkommande Internationell Presidents tema och aktiviteter för fiskalåret 22–23.  

Diskussion om ett förslag från MD 201 att lägga till ett miljömässigt perspektiv i Lions Etik. 

Marketing Committee 

Diskussioner om att införa en ny ansökningsmodell för PR Grants för att eftersträva ett rättvist system 
med ett stoppdatum för ansökan och att alla ansökningar behandlas samtidigt. Blir förslag inför fiskalår 
22–23 

Diskuterades behovet av att utöka budgeten för PR Grants med USD 100 000 inför kommande fiskalår. 

Diskuterade ett antal sponsringsinsatser till stora Lions evenemang. 

Diskuterade olika modeller med förstärkning från LCI när Exekutive Officers reser och besöker Lions runt 
om i världen. 

Diskussioner om att utarbeta en elektronisk internationell handbok, Directory, med uppgifter om samtliga 
Lions i världen att kunna kontakta. Möte genomfördes med Technology Committee and Legal. 

Diskuterades att skapa en enkel applikation för all registrering att ersätta MyLion och MyLCI 

- Beslutades att utöka PR Grant budget med USD 100 000 fiskalår 22–23. 

- Beslutades att sponsra Minnesota Wild ”Lions Day with the Wild” (Hockey arena och match) med 
USD 50.000 

- Beslutades att införa ett press stöd till Exekutive Offers resor med befintlig LCI personal i kontakt 
med lokala ledare. Kostnad USD 162 000 

- Beslutades att införa en ny funktion med Marketing Chairperson i klubb, distrikt och MD from 1 juli. 
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Membership Development Committee 

Diskussioner om ett förslag att tillåta Leo klubbar och Lions utan distriktstillhörighet att söka medel från 
GAT Success Stories. 

Diskuterades parallellt med Lions Stataegic Plan även implementeringen av Leo Strategic Plan. 

- Beslutade att utöka Membership Development Program utökas så att fler distrikt kan söka och erhålla 
Grants för utvecklingsarbete.  

Service Activities Committee.  

Diskussion om behovet av att utveckla det beslutade Afgan Resettlement Program i USA till fler 
serviceaktiviteter och lokala sponsorskap.  

Diskussioner om att förstärka resurserna till klubbar som vill hjälpa ukrainska flyktingar samt att arbeta 
med förberedelser för att detta kan pågå länge samt även vara väl förberedd på framtida flyktingkriser.  

- Beslutades att utveckla programmet för Afghan Resettlement Program. 

- Beslutades att förstärka stödet till klubbar som vill göra serviceaktiviteter för ukrainska flyktingar 

Technology Committee 

- Beslutades att godkänna arbetet med att förena nuvarande MyLions och MyLCI till till en mer 
användarvänlig och funmktionell applikation för medlemmarna.  

Executive Committee 

Den internationella avgiften föreslås att höjas i takt med inflationen och mot bakgrund av att det inte har 
gjorts någon höjning på 10 år, Förslaget är att detta görs enligt följande trestegsmodell. Beslut vid 
Kongressen i Montreal 22; 

From 1 juli 23 höjning med USD 3 

From 1 juli 24 höjning med USD 2 

From 1 juli 25 höjning med USD 2 

Total internationell avgift 1 juli 2025; USD 50 (idag USD 43) 
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Nedan beskrivs hur den internationella avgiften används; 
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Samarbetet mellan de sex europeiska internationella direktorerna är mycket gott och vi håller Zoom- 
möten löpande för att informera varandra. 

Jag är ordförande för Supervisory Committee för planering och genomförande av Europa Forum i Zagreb, 
Kroatioen, den 27-29 oktpober. Jag är ledamot av Markering Committee och vi håller möten varje eller 
varannan månad inför LCI styrelsemöten.  

Jag vill verkligen uppmana alla att gå in på hemsidan för Lions Europa Forum i Zagreb och ta del av 
programmet samt anmäla sig. Det är ett viktigt forum för Lions Europas samarbeten och 
erfarenhetsutbyten; www.lionseuropaforum2022.hr  

Jag har deltagit vid ett antal internationella Zoom möten under året och senast var en paneldebatt den 5 
maj med President Douglas Alexander, Leo Liason Ulli Hermann och Shefani Vin samt Leo och Leo Lion 
från Italien och Spanien. Diskussonerna handlade om hur Lions kan förbättra kommunikationen med Leos 
och unga Lions och ge dem bättre förutsättnngar till delaktighet och att vara med i Lions utveckling. 
Mycket intressant ämne. Tema; ” The Art of Multigenerational Collaboration”. 

Ett område som växer inom Lions internationellt är ”Story Telling” vilket vår President Douglas 
Alexander tillämpar mycket. Det är ett bra sätt att berätta för icke Lions om vad Lions gör och är samt 
varför jag är medlem i Lion ”Min berättelse som Lion från det dagliga livet/ service aktivitet”. Leo 
medlemmarna tillämpar det mycket via sociala medier. 

Den 5 juni genomför VP Brian Sheehan ett ”Tell A Tone” vilket alla Lions kan delta vid via Facebook och 
viruell uppkoppling.  

Det pågår en mycket spännade utveckling för Lions lokalt och internationellt just nu och internationellt 
finns det goda tecken på att de yngre mer och mer vill vara med i utvecklingen av Lions… 

 

 

 

Med Lionshälsningar 

Mats Granath 

Internationell Diector 2022-2023 

id@lions.se 

 

 

http://www.lionseuropaforum2022.hr/

