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Lions etik
Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök	att	alltid	göra	ditt	bästa	utan	att	skaffa	dig	oskäliga	fördelar.
Skaffa	dig	inte	fördelar	på	andras	bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej insamlade medel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lions syften
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och 
ömsesidig förståelse.
Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan 
inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, 

tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse  

genom Lions klubbar. 

Lions internationella motto
We serve.
Vi hjälper.

Sveriges Lions motto
För samhällsansvar och livskvalitet.

Omslaget - vinnande affisch för 2020 - 2021 av Julia Lodin, Junsele Skola.
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The International Association of Lions Clubs Lions 
Clubs International 
Multipeldistrikt 101 Sverige

Adress:
Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm
Telefontid helgfria vardagar: 09.00 - 13.00 
Tel: 08-744 59 00, Fax: 08-726 92 00
E-post: kansli@lions.se
www.lions.se BG: 785 - 7899

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond: PG 90 1948-0

Lions Clubs International 
300 W 22nd Street, Oak Brook
Illinois 60523-8842, USA

Svensk kontaktperson/översättare: Frida Wahlgren 
Tel 001-630-468-6711 Fax 001-630-706-9059
E-post: frida.wahlgren@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Handboken får ej användas för kommersiellt bruk.

Innehållsförteckning

Multipeldistriktet (MD)
GRO Guvernörsrådets ordförande
GR Guvernörsrådet (ung. styrelse)
VGRO Guvernörsrådets vice ordförande
VYED Biträdande ordförande för ungdomsutbyte
GLT Koordinator för ledarutveckling
GMT Koordinator för medlemsutveckling
GST Global Service Team
GR Guvernörsråd
IPGRO Omedelbart föregående guvernörsrådsordförande
IRD International Relations Director (Ordförande för internatio 

nella relationer/hjälpprojekt)
LEO Ungdomssektion (L=Ledarskap, E=Erfarenhet, O=Omtanke)
LQ Lions Quest, Lions program för ungdom mot mobbning och 

droger
MDHRO Multipeldistriktets hedersrådsordförande
MDNO Multipeldistriktets ordförande för arbetet mot droger/narkotika.
RVN Riksvalnämnd
YED Ordförande ungdomsutbyte

Distrikt och zon
DG Distriktsguvernör
IPDG Omedelbart föregående distriktsguvernör
DR 
DK 
DS 
HR 
HRO 
IR 
IRC 
GLT 
GMT 
GST 
DNO 
NV 
PRC 
VDG 
VZO 
YEC 
ZO 
VO 

Klubb
AK 
IR 
KM 
LK 
LP 
LS 
MO 
PR 
TT 
VLP 
YE 

Distriktsråd
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Hedersråd
Hedersrådets ordförande
Internationella relationer (hjälpverksamhet) 
Ordförande för distriktets IR-arbete
Distriktets ledarutvecklare
Distriktets medlemsutvecklare
Global Service Team
Narkotikaordförande
New Voice
PR/Informationsansvarig
Vice distriktsguvernör
Vice zonordförande
Ansvarig för ungdomsfrågor
Zonordförande
Valärenden, ordförande

Aktivitetskommittén
Internationella relationer (internationell hjälpverksamhet) 
Klubbmästare
Klubbkassör
Klubbpresident (ordförande)
Klubbsekreterare
Medlemsordförande
PR, mediafrågor
Tail Twister
Vice president (vice ordförande)
Ungdomsutbyte

Internationellt
ID Internationell direktor (medlem i internationella styrelsen)
IP Internationelll president (Internationell ordförande)
EF Europaforum
LCI Lions Clubs International
LCIF Lions Clubs International Foundation
NSR Nordiska Samarbetsrådet
PID Tidigare medlem i internationella styrelsen
PIP Tidigare internationell president
LIONS L= Liberty, I=Intelligence, O=Our, N=Nations, S= Safety

VÅRA FÖRKORTNINGARKONTAKT & INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Hans  Majestät
Carl XVI Gustaf

SVERIGES LIONS BESKYDDARE
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Världen
I juni 2021 fanns Lions i 200 länder och geografiska 
områden. Antalet medlemmar 1,4 miljoner. Antalet klubbar, 
48 000.

Sverige
I Sverige fanns den 1 juli 2021 378 klubbar med totalt  8 600 
medlemmar.

LEO
1968 antogs LEO-programmet (Lions ungdomsprogram) som 
ett officiellt program för lionklubbar.
Några märkesår för Lions, historik

Lokalt
Varje klubb arbetar till gagn för det lokala samhället. 
Exempel:

- Stöd till ungdom i form av stipendier, ungdomsläger,
idrottsstipendier, studieresor m.m.
- Stöd till pensionärer och sjuka. Kontakt med ensamma
människor, underhållning, utfärder, ekonomiskt stöd m.m.
- Kamp mot droger, alkohol och tobak.
- Samarbete med lokala idrottsföreningar, skol- och
föräldraföreningar och andra hjälporganisationer.

Nationellt
Lionklubbarna samverkar ofta för att inom distrikt eller på 
riksplanet göra större insatser som:

- Lions Quest. Ett program för skolorna om socialt och
emotionellt lärande, värdegrundsarbete samt förebyggande
arbete mot bland annat mobbning och droger. Över 30 000
lärare har utbildats. Enda programmet som stöttas av FN.
- Röda Fjädern-insamlingar. Lions har genom dessa gett
ekonomiskt stöd till handikappade och informerat om deras
behov. Nu avslutade.
- Vårfemman 1975 gav 3 miljoner kronor till
reumatikerforskningen.Lions forskningsfonder finns i Umeå,
Uppsala och Linköping och finansieras av många lionklubbar.
- Stöd till handikappidrotten. Sveriges Lions ger generösa
bidrag till Paralympics (handikappolympiaderna).
- Lions var en av initiativtagarna till den uppskattade
färdtjänsten.
- Enskilda Lions ställde på 50- och 60-talet upp med egna
fordon för att skjutsa handikappade. Även idag hjälper Lions
till lokalt när behov finns.

Internationellt
Exempel på Lions internationella hjälpverksamhet:
- Förenta Nationerna: Lions var remissinstans vid bildandet
av FN och har en observationspost i FN. Varje år firas Lions
Dag med FN.
- Världsomfattande årlig affischtävling för skolungdomar på
temat fred. Svenska skolor deltar.
- Internationellt ungdomsutbyte och ungdomsläger. Arbetet
bedrivs på initiativ av Sveriges Lions och omfattar flertalet av
de över 200 länder där Lions verkar.
- Leprasjukhus i Poona, Indien. Tillsammans med SIDA och
Lions i Indien har Sveriges Lions finansierat kampen mot
lepra, utrustat sjukhus och på den Indiska landsbygden spritt

information om den svåra sjukdomen.
- Lions kamp mot droger har varit av stor betydelse och
påverkat regeringar världen över.
- Mekanikerskolan i Jordanien byggdes och finansierades
på 50-talet av Sveriges Lions. Behovet av utbildning i
olika yrkesgrenar är även idag av stor betydelse och Lions
samverkar i flera länder.
- Lions Water India Project. Har med stöd av SIDA borrat 971
brunnar i de mest torra områdena i Indien.
- Lions kamp mot den blindhet som går att bota. Sedan
1925 på ett upprop av Helen Keller har världens Lions
arbetat för att förebygga och bota blindhet. Under 1991 -
1993 genomförde Lions sin största gemensamma insamling
någonsin i kampen mot blindhet under namnet SightFirst.
Över en miljard kronor samlades in.

Lions i Sverige sålde glödlampor med namnet ”Lions Ljus”.
- Hjälp till minoritetsbefolkningen i Amazonas urskogar för
att ge befolkningen en chans att överleva på sina villkor. Så
kallade barfotaläkare utbildades.
- Lions hälsoprojektet ”Salud para Todos (hälsa för alla)
hjälpte under 80- och 90-talen barn och familjer i Guatemala
att överleva.
- En hel by i Sri Lanka byggdes av Lions i Sverige under
1970-talet.
- Uppbyggnadsprojektet ”Framtid Rumänien” genomfördes
av Sveriges Lions i nära samarbete med lokala
myndigheter efter befrielsen 1989. Bl.a. finansierade Lions
handikappskolan ”CasaMinunata (Det underbara huset)” och
restaurangskolan i Oradea, bl.a. med hjälp av Radiohjälpen.
På olika orter införde Lions moderna jordbruksmetoder och
vattenprojekt.
- Hjälpinsatser i Östeuropa.
- Barn- och hälsoprojekt i Polen.
- Förnödenheter till och löpande samverkan med Lions i
Baltikum.
- Medicin och dialysutrustning till Kroatien.
- Projektet ”Änglagård” genomfördes 2004-2006 i
Novozybkov och Tjernobyl till hjälp för mödra- och barnavård.
- Vattenprojekt i staden Grozny i  Tjetjenien
- 10 miljoner kronor till offren för Tsunamikatastrofen i
Ukraina  2004.
- 225 vintertält med kaminer till offren för jordbävningen i
Pakistan 2005.
- 150 000 kronor till mat och mediciner till behövande i
Libanon.
- Tält till ett värde av 47 000 US dollar till Sri Lanka 2007.
- I samverkan med Räddningsverket sände Lions tält till
Bangladesh, Peru, Kirgistan, Kina och Burma.
- Omfattande hjälp till drabbade av jordbävningen på Haiti
senvintern 2010.
- Hjälp till Japan, Pakistan och Libyen efter Tsunami-
katastrofen 2011.

Lions tidslinje
1917, 7 juni
Lions bildas i Chicago när försäkringsmannen Melvin Jones 
inbjuder 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra 
positiva insatser för samhället och medmänniskor.

1917, 8 oktober
Första kongress i Dallas. Man antog bland annat stadgar 

FAKTA OM LIONS I VÄRLDEN OCH SVERIGE
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och arbetsordning och gjorde utkast till etik och syften. 
Världsliondagen firas därför årligen den 8 oktober.

1920
Kommer Lions till Kanada och den första klubben 
organiseras. Det är Border Cities Lions Club i Ontario, som 
senare byter namn till Windsor.

1925
Den världsberömda författarinnan Helen Keller, själv 
dövblind, talar vid Lions kongress i Cedar Point, Ohio, och 
uppmanar Lions att bli de blindas riddare.

1926
Organisationen får sin 1 000:e klubb och Kina blir 
lionrörelsens tredje land då LC Tientsin bildas.

1927
Mexico får sin första klubb när LC Nuevo Laredo bildas. 
Samma år kommer Lions till Havanna och Kuba.

1935
Lions kommer till Central- och Sydamerika.

1940
Kongressen hålls för första gången utanför USA då Havanna 
på Kuba är värd.

1945
FN grundas. Lions deltog i framtagandet av stadgar för 
ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd.

1947
Svensken Torgny Lange tar idéerna om Lions med sig hem 
från USA till Sverige.

1948
Första lionklubben i Europa bildas i Stockholm den 24 mars, 
tätt följd av Genève i Schweiz.  LC Stockholm benämns ”The 
Host Club of Europe”. Förste klubbpresidenten heter Torgny 
Lange.

1949
Cyril Marcus utses till Sveriges förste distriktsguvernör i 
distrikt 101.

1961
Per Ståhl, LC Eskilstuna, väljs till president för Lions Clubs 
International.

1964
Lions donerade 12 miljoner kronor till handikappbostäder.

1967
Lions firar 50 år och har nu 800 000 medlemmar i 135 länder.

1968
LCIF - Lions Clubs International Foundation - stiftas.

1969
Lions samlade in 32 miljoner kronor till cancerforskningen.

1986
Som andre svensk väljs Sten Åkestam, LC Stockholm/ 
Globen, till internationell president.

1987
Vid kongressen i Taipei, Taiwan, och med Sten Åkestam som 
internationell president, beslutas att kvinnor skall inbjudas till 
fullvärdigt medlemskap.

1990
Första lionklubbarna bildas i Östeuropa.

1992
Ive Hörnefeldt i 101-N och Vivianne Eriksson i 101-U väljs 
till distriktsguvernörer. Därmed får Sverige sina två första 
kvinnliga distriktsguvernörer.
Lions firar 75 år med 1,4 miljoner medlemmar i 177 länder.

1992 - 1994
Campaign SightFirst avslutas vid kongressen i Phoenix. 
Totalt samlade Lions in 148 miljoner US dollar till hjälp att 
bota och förhindra blindhet.

1998
Lions Club Stockholm, som är Europas första lionklubb, fyllde 
50 år den 24 mars.

Astma- och Allergiförbundet fick 67 miljoner kronor av Lions.

1999
En gemensam nordisk Röda Fjäderninsamling äger rum för 
första gången, till förmån för forskningen inom geriatri.

2001
LCIF ger 3,2 miljoner US dollar till offren för terrorattacken 
den 11 september i New York.

2005
Lions över hela världen hjälper offren för Tsunami- 
katastrofen i Asien. Sveriges Lions samlar in 1,2 miljoner US 
dollar.

LCIF ger 5 miljoner US dollar till nödlidande efter Orkanen 
Katrina i USA.

2006
Campaign Sight First II startar. Målet är att Lions i hela 
världen ska samla in 150 miljoner US dollar till Lions 
synvårdsprogrammet SightFirst.

Sveriges Lions projekt “Tält till nödlidande” får 
uppmärksamhet i TV från Pakistan. 2,6 miljoner kronor har 
Sveriges Lions samlat in till tält. Projektet är ett samarbete 
mellan Lions och Räddningsverket.

Sveriges Lions får sin första kvinnliga 
guvernörsrådsordförande, GRO, Annette Eiserman-
Wikström, LC Mölndal/Kvarnbyn

2007
Lions Sverige blir med i Radiohjälpen/Världens Barn.

FAKTA OM LIONS I VÄRLDEN OCH SVERIGE
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2008
Lions tält, som skänkts till Svenska Räddningsverket, hjälper 
i Burma och Kina efter katastrofer.

2009
Lions genomför en Röda Fjädern-kampanj och insamling 
ihop med Hjärnfonden till förmån för hjärnforskningen om 
beroende. Kampanjen avslutas 2010 och vid Riksmötet 
redovisas ett insamlingsresultat på 9 miljoner kronor.

2010
Sveriges Lions första studentklubb (Campusklubb) bildas på 
högskolan i Malmö.

2011
Sveriges Lions hjälper befolkningen i Libyen samt Pakistan 
via UNCHR, totalt 750 000 kronor.

Sveriges Lions hjälper Japan efter jordbävningen, drygt 600 
000 kronor via LCIF, Lions Clubs

International Foundation. Även Turkiet som haft jordbävning 
får hjälp av Sveriges Lions.

2012
Sveriges Lions deltar i Lions interantionella mässlingsinitiativ. 
Bill & Melinda Gates Foundation stöder mässlingsinitiativet.

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling Världens 
Barn. Pengarna Lions får från insamlingen går till barn- 
och mödravårdsprojekt samt i anslutning, vattenprojekt i 
Tanzania.

2013
Sveriges Lions genomför en insamlingskampanj under 
namnet Röda Fjädern till förmån för forskningen om 
barndiabetes.

Sveriges Lions deltar i Radiohjälpens insamling Världens 
Barn. Lions får pengar från insamlingen till ett diabetsprojekt 
för barn och ungdomar i Sri Lanka samt barn- och 
mödravårdsprogram i Tanzania.

Lions hjälper Filippinerna i katastrofen efter en tyfon. 
Sveriges Lions har donerat omkring 4,2 miljoner svenska 
kronor plus tält till ett värde av 150 000 kronor.
Sveriges och Norges Lions bidrar med en miljon svenska 
kronor till flyktingar från Syrien i läger i Libanon. I samarbete 
med Lions i Libanon används pengarna för inköp av kläder till 
flyktingarna.

Sveriges Lions stöttar handikappidrotten med 150 000 kronor 
inför satsningen på Paralympics.

Sveriges Lions bidrar med 900 tält till Irak och flyktingar från 
Syrien.

Sveriges Lions bidrar med 270 000 kronor till LCIF, Lions 
Clubs International Foundation, för att bekämpa ebola-
epidemin i Afrika.

Sveriges Lions ger 100 000 ur sin katastroffond till offren för 

skogsbranden i Västmanland.

2014 och framåt deltar Lions i fortsatt insamling för 
mässlingsvaccinering. Det är en internationell insamling som 
avslutas 2017 då Lions fyller 100 år.

Fortsatt deltagande i Radiohjälpen Världens Barninsamling.

Lions hjälper Filippinerna i katastrofen efter en tyfon. 
Sveriges Lions har donerat omkring 4,2 miljoner svenska 
kronor plus tält till ett värde av 150 000 kronor.

Sveriges och Norges Lions bidrar med en miljon svenska 
kronor till flyktingar från Syrien i läger i Libanon. I samarbete 
med Lions i Libanon används pengarna för inköp av kläder till 
flyktingarna.

Sveriges Lions stöttar handikappidrotten med 150 000 kronor 
inför satsningen på Paralympics.2015
Genomför insamling för flyktingbarn från Syrien i Turkiet; “De 
glömda barnen”.

2015
Sveriges Lions ger 200 000 kronor till LCIF för mat till 
hungriga barn i Sydsudan.

Sveriges Lions och organisationen Hand in Hand ingår 
samarbete om ett projekt för att lyfta en by ur fattigdom i 
Indien, byn Karikili.

Sveriges Lions har beredskap att sända 200 tält med MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) till Nepal 
som drabbats av en svår jordbävning. Sveriges Lions donerar 
cirka 2,5 miljoner kronor till Nepal via LCIF.

Lions kickar 1 000 tält via MSB till norra Irak och människor 
på flykt.

Sveriges Lions genomför insamlingen “De glömda barnen”, 
för flyktingbarn från Syrien i Turkiet. 
Cirka 4 miljoner samlas in under några veckor i december.

2016
Firar Lions 100 år med en nationell insamling “För barn och 
ungdomar i Sverige”.

Fortsätter insamlingen för flyktingbarn, “De Glömda Barnen”.

Tält från Lions och MSB används i Sverige som tillfälliga 
bostäder för de många asylsökande som kommit till Sverige 
på kort tid.

2017
Lions fyller 100 år 2017 och firade detta i Sverige med en 
jubileumsinsamling: “För barn och ungdomar i Sverige”.
Sveriges Lions arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention. 
För att läsa den se unicef.se/barnkonventionen.

Sveriges Lions fortsätter hjälpa syriska barn på flykt, med 
mat, tak över huvudet och även skola. Projektet heter “ De 
glömda barnen”. 

FAKTA OM LIONS I VÄRLDEN OCH SVERIGE
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Sveriges Lions fortsätter sända tält till katastrofområden, 
bland annat Mosul i Irak.
Sveriges Lions hjälper monsundrabbade i Sri Lanka.

2018 
Lions fortsätter kampen mot Mässling. Sedan 2001 har 
otroliga 13,8 miljoner dödsfall förhindrats tack vare Lions 
vaccinationer mot mässling !

2019
Borrningar efter vatten inom ramen för ”Water Means Life” i 
Somalia inleddes under sensommaren och hösten 2019. 

Projektet ”De Glömda Barnen” gick in i sitt sista aktivitetsår 
parallellt med NSR projekt i samma område. 

MD 101 övergick till 5 nya distrikt istället för tidigare 10.

2020
Projektet ”Water Means Life” fortsätter och är mycket 
framgångsrikt. Två borrhål är klara, vilka förser c:a 30 000 
människor och även boskap i Somalia med rent dricksvatten. 
Projektet planeras att fortsätta med ytterligare borrningar.

Projektet ”De Glömda Barnen” är nu officiellt avslutat. Arbetet 
i Adana fortsätter genom den lokala befolkningen och medel 
som fortfarande kommer in från Sveriges medlemmar 
överförs dit. Hittills har projektet samlat in 16 907 128 kronor. 
Lions Club Nossebro, som startade projektet, samlade via 
klubben in 1 240 739 kronor.

Lions Sveriges Katastrofberedskap har under året bidragit 
med c:a 1 miljon kr till följande via upparbetade kanaler på. 
plats:

Massiv explosion i Beiruts hamn med många döda och 
skadade och c:a 300 000 människor som förlorat sina hem.

Invasion av gräshoppor i Somalia som medfört att bönder 
förlorat sin skörd och därmed försörjning.

Jordbävning nära Zagreb i Kroatien. Basal hjälp till tusentals 
drabbade.

Tältprojektet ”Bring Quality to Life” har via MSB skänkt 250 
tält och utrustning till Grekland, då ett flyktingläger på ön 
Lesbos jämnats med marken pga brand.

Miljöarbetet har utvecklats under året på ett mycket effektivt 
sätt. Miljöpriser har utdelats med tema rent vatten och svensk 
mat. Ett flertal aktiviteter har genomförts i klubbarna med 
temat miljö.

Nära samarbete med Barndiabetesfonden har påbörjats 
under året.

Lions gav Special Olympics ett bidrag på 300 000 kr för 
genomförande av precamp. I Dorotea, Sollefteå, Ånn och 
Östersund genomfördes precamp med stöd av Lions 
medlemmar för totalt 185 deltagare från 16 nationer.

FAKTA OM LIONS I VÄRLDEN OCH SVERIGE UTMÄRKELSER UTDELADE 2021

Guldlejonet
Per Krantz
Ulf Carlsson
Thorbjörn Bengtsson

MJF OCH PMJF
Felle Fernholm
Ralf Melin
Åke Nyquist
Viktor Sundman
Annette Eiserman-Wikström 
Jan Eksvärd
Nils-Erik Borgström 
Ingemar Andersson 
Lennart Pettersson 
Kenneth Lindgren
Mursal Isa
Finn Bangsgaard
Bengt Lundblad MD101 
Cynthia Lo MD101
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UTMÄRKELSER:  INTERNATIONAL PRESIDENT'S AWARDS
År President Mottagare Distrikt
2019-2020 Jung Yul Choi Utmärkelse

Presidential Award Distrikt 101 M
Presidential Award Distrikt 101 S
Presidential Award Distrikt 101 M
Presidential Award Distrikt 101 M
Presidential Award Distrikt 101 S
Leadership Distrikt 101 O
Leadership-Campaign 100 Year 2

BRUNO AHLQVIST
JAN-ÅKE ÅKERLUND 
MATTIAS ERIK ÖBERG 
HEINZ ONDREJKA 
KENNETH PERSSON 
THORBJÖRN BENGTSSON 
ANDERS B BLOMQVIST Distrikt 101 V

Presidential-Campaign 100 Year 2 ALEXANDRA CASTELO BRANCO Distrikt 101 S
Ambassador of Good Will BERNT FRANSÉN Distrikt 101 O

2018-2019 Gudrun Yngvadottir Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award M JAN-ÅKEÅKERLUND Distrikt 101 S
Presidential Award ALF G ANDERSSON Distrikt 101 S
Presidential Award HEINZ ONDREJKA Distrikt 101 M
Presidential Award EVA PERSSON Distrikt 101 S
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S
Leadership FINN L BANGSGAARD Distrikt 101 V
Leadership MATTIAS ERIK ÖBERG

2017-2018 NARESH AGGARWAL Presidential Award MATS GRANATH Distrikt 101 O
Presidential Award ANNICA NORDELL Distrikt 101 N
Presidential Award MATTIAS ERIK ÖBERG Distrikt 101 M
Leadership BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Leadership M JAN-ÅKEÅKERLUND Distrikt 101 S
Leadership FINN L BANGSGAARD Distrikt 101 V
Leadership ANNA MARIA BERNSTEIN Distrikt 101 O
Leadership EMMA BJÖRK Distrikt 101 O
Leadership MATILDA BRODIN Distrikt 101 O
Leadership HEINZ ONDREJKA Distrikt 101 M
Leadership EVA PERSSON Distrikt 101 S
Leadership KENNETH PERSSON Distrikt 101 S

2016-2017 Robert Corlew Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S

2015-2016 Dr. Jitsuhiro Yamada Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award M JAN-ÅKEÅKERLUND Distrikt 101 S
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S

2014-2015 Joseph Preston Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award ANNA FROM LINDQVIST Distrikt 101 N
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S
Presidential Award TOMAS PERSSON Distrikt 101 S
Leadership ULF BENGTSSON Distrikt 101 O

2013-2014 Barry Palmer Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award STEN A ÅKESTAM Distrikt 101 O
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S
Ambassador of Good Will KENNETH PERSSON Distrikt 101 S

2012-2013 Wayne Madden Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award STEN A ÅKESTAM Distrikt 101 O
Presidential Award KENNETH PERSSON Distrikt 101 S

2011-2012 Wing Tam Presidential Award BRUNO AHLQVIST Distrikt 101 M
Presidential Award STEN A ÅKESTAM Distrikt 101 O
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MULTIPELDISTRIKT 101 SVERIGE
Guvernörsrådet 2021 - 2022

Distriktsguvernör 101-M

Lena Nyquist
LC Hallstahammar
dg101m@lions.se

Distriktsguvernör 101-N

Kenth Löfgren
LC  Vilhelmina
dg101n@lions.se

Guvernörsrådsordförande

Alf-Göran Andersson
LC Simrishamn
gro@lions.se

Distriktsguvernör 101-S

Sten-Yngve Södergren
LC Sölvesborg
dg101s@lions.se

Distriktsguvernör 101-V

Per Johan Sigman
LC Tranemo
dg101v@lions.se

Distriktsguvernör 101-O

Mats Gernandt
LC Trosa
dg101o@lions.se

mailto:dg101m@lions.se
mailto:dg101n@lions.se
mailto:gro@lions.se
mailto:dg101s@lions.se
mailto:dg101v@lions.se
mailto:dg101o@lions.se
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GUVERNÖRSRÅDETS ARBETSUTSKOTT, AU 2020 - 2021

Guvernörsrådets ordförande
Alf-Göran Andersson
LC Simrishamn
gro@lions.se

Närmast föregående 
ordförande, IPGRO
Anna Maria Bernstein
LC Södertälje
ipgro@lions.se

Controller
Bengtåke Johansson
LC Gävle
controller@lions.se

Guvernörsrådets vice-
ordförande, VGRO
Bengt Persson
LC Alvesta
vgro@lions.se

Kontakten med hovmarskalksämbetet
Kungen är Lions beskyddare.
Enligt överenskommelse med Hovet handläggs kontakterna av 
Lions kontor.

LIONS KONTOR, SVERIGE

Ekonom/kontorsansvarig
Bengt Lundblad
ekonomi@lions.se

Supplies/kanslist/ webbmaster 
Cynthia Lo
kansli@lions.se

Tidningen Lion
Tidningen Lion är officiellt organ för 
Lions Clubs International. Den ges 
ut med tillstånd från internationella 
styrelsen på 21 språk - engelska, 
spanska, japanska, franska, svenska, 
italienska, tyska, finska, koreanska, 
portugisiska, holländska, danska, 
kinesiska, norska, isländska, turkiska, 
grekiska, hindi, polska, indonesiska och 
thailändska.

Ansvarig utgivare:
Uno Hufvudsson
redaktör
tidningenlion@lions.se

Besöks- och postadress samt telenummer:
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
Telefon: 08-744 59 00
E-post: kansli@lions.se

Telefontider:
Helgfri måndag - fredag
kl 09.00 - 16.00

För suppliesbeställningar använd i första hand webbshoppen 
som du hittar på: www.lions.se e-post: supplies@lions.se

mailto:gro@lions.se
mailto:ipgro@lions.se
mailto:controller@lions.se
mailto:vgro@lions.se
mailto:ekonomi@lions.se
mailto:kansli@lions.se
mailto:tidningenlion@lions.se
mailto:kansli@lions.se
http://www.lions.se
mailto:supplies@lions.se
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LIONS KONTOR, SVERIGE
Katastrofberedskapen
Ordförande
Alf-Göran Andersson - LC Simrishamn
gro@lions.se

Kommittén för ungdomsverksamhet
Ordförande YED
Britt Nilsson - LC Kil
youth-out@lions.se

Med inriktning mot droger/narkotikasökhund
Felle Fernholm - LC Vadstena
narkotikasokhund@lions.se

Kontaktperson Orkester Norden
Martin Enqvist - LC Vindeln
orkester-norden@lions.se

Barndiabetesfonden Kontaktpersoner
Birgitta Hydén - LC Uppsala – Disa, ordinarie
barndiabetes@lions.se 

Ordförande för globala arbetsteamet (GAT)
Alf-Göran Andersson - LC Simrishamn
gro@lions.se

Koordinator för ledarutveckling - GLT
Ralf Melin - LC Saltsjöbaden
glt@lions.se

Koordinator för medlemsutveckling - GMT
Monica Gimerus - LC Skellefteå
gmt@lions.se

New Voices
Pia Rundberg - LC Svansjö
newvoices@lions.se

Serviceutveckling - GST
Bjarne Hald - LC Arvidsjaur
gst@lions.se

Kommittén för funktionsvariationer
Maria Fältmark - LC Överkalix
funktionsvariationer@lions.se

Tältaktivitet – Bring Quality to Life
Reino Wikström - LC Mölndal
bringquality@lions.se

LEO – MD-koordinator
Viktor Sundman - LC Stockholm Globen
leo@lions.se

Sveriges Lions Hjälpfond
Ordförande
Maria Fältmark - LC Överkalix
hjalpfonden@lions.se

MD – IRC-koordinator
Per Krantz - LC Linköping Valla
ird@lions.se

MD – LCIF -koordinator
Lennart Fredriksson - LC Gagnef
lcif@lions.se

Projektledare ”Water Means Life”
Lennart Petersson -  LC Borlänge
wml@lions.se

MD projektkoordinator
Per Krantz - LC Linköping Valla
projekt@lions.se

Lions Clubs Internationals internationella styrelse
Mats Granath - LC Tyresö
id@lions.se

MD Riksmöteskommitté
Ordförande
Annette Eiserman-Wikström - LC Mölndal
rmk@lions.se

Riksvalsnämnden
Ordförande
Jan-Petter Olsson - LC Näsåker
rvn@lions.se

Stadgesekreterare
Bengt Almqivst - LC Vänersborg
stadgar@lions.se

Hedersrådets arbetsutskott
Ordförande
Ingemar Andersson – LC Södertälje S:ta Ragnhild
hedersradet@lions.se

Miljökoordinator/ Sveriges Lions miljöjury
Jan Eksvärd - LC Knivsta
miljo@lions.se

Multipeldistriktets rådgivande placeringsgrupp
Ordförande
Ingvar Långström - LC Långsele
placeringsgruppen@lions.se 

Koordinator MyLCI, GDPR
Kent Benediktsson
it-info@lions.se

NSR – Operating Committee
Finn Bangsgaard
nsr@lions.se

NSR Internationel Relations Committee
Per Krantz - LC Linköping Valla
ird@lions.se

Europa Forum
MD ledamot
Alf-Göran Andersson - LC Simrishamn
gro@lions.se

MULTIPELDISTRIKTETS KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

mailto:gro@lions.se
mailto:youth-out@lions.se
mailto:narkotikasokhund@lions.se
mailto:orkester-norden@lions.se
mailto:barndiabetes@lions.se
mailto:gro@lions.se
mailto:glt@lions.se
mailto:gmt@lions.se
mailto:newvoices@lions.se
mailto:gst@lions.se
mailto:funktionsvariationer@lions.se
mailto:bringquality@lions.se
mailto:leo@lions.se
mailto:hjalpfonden@lions.se
mailto:ird@lions.se
mailto:lcif@lions.se
mailto:wml@lions.se
mailto:projekt@lions.se
mailto:id@lions.se
mailto:rmk@lions.se
mailto:rvn@lions.se
mailto:stadgar@lions.se
mailto:hedersradet@lions.se
mailto:miljo@lions.se
mailto:placeringsgruppen@lions.se
mailto:it-info@lions.se
mailto:nsr@lions.se
mailto:ird@lions.se
mailto:gro@lions.se
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MD ledamot
Bengt Persson - LC Alvesta
vgro@lions.se

European Lions WaSH Working Group & Euro-Africa 
Committee
Mursal Isa - LC Borlänge
efwash@lions.se

Refugee Relief Committee
Bengt Persson - LC Alvesta
vgro@lions.se

Revisorer
Auktoriserad revisor 
Christina Wahlström - Revisorspoolen Matsson & Co AB

Ersättare
Per Gustavsson - Revisorspoolen Matsson & Co AB

Förtroendevald revisor
Ulf Wiberg - LC Västervik
revisor@lions.se

Ersättare
Hans Folkesson - LC Vetlanda
brev@hans-folkesson.se

Konungens jubileumsfond
Hans Catani - LC Norrtälje
konungensjubileumfond@lions.se

Stiftelsen Lions Quest
Stig Lundqvist -LC Tierp
lionsquest@lions.se

PR/INFO/IT-kommitté
Ordförande
Nils-Erik Borgström - LC Munkedal
pr@lions.se

Forskningsfonder som stöds av distrikten

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond 
Mellansverige Uppsala-Örebro
Kontaktperson
Dag Hedin - LC Bergsjö
info@lcfm.se  - www.lcfm.se
Tel. 072-5157600
Pg 900678-4, Bg 900-6784
Fonden stöds av distrikten 101-M och 101-O

Lions Cancerforskningsfond i Norr
Kontaktperson
Sekretariat: Pia Granlund
pia.granlund@onkologi.umu.se
https://lionscancerforskningsfondinorr.se/
PG: 6568-0  BG: 260-0203
Fonden stöds av distrikten: 101-N

MULTIPELDISTRIKTETS KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i 
västra Sverige
Kontaktperson
Lars Ersmarker LC Skövde
Tel 0500-430994,0706-08 71 84
info@lionscancerfond.se 
www.lionscancerfond.se 
PG: 900192-6
Fonden stöds av distrikt: 101-V

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar vid 
Linköpings Universitet 
Kontaktperson
Åke Björkman - LC Habo
Tel  070-555 08 59
info@lionsforskningsfond.se
www.lionsforskningsfond.se
PG: 900236-1
BG: 900-2361
Fonden stöds av distrikten: 101-O, -S och -V

Insamlingsstiftelsen Lions Fond för Medicinsk 
Forskning inom Skåne 
Kontaktpersoner
Ordförande Tomas Persson - LC Sjöbo
Tel: 0706-42 84 07
tomas.persson@lffs.se

Sekreterare: Göran Kihlgren – LC på Limhamn
goran@lffs.se
www.lffs.se

BG: 900-2866
Fonden stöds av distrikt 101-S

mailto:vgro@lions.se
mailto:efwash@lions.se
mailto:vgro@lions.se
mailto:revisor@lions.se
mailto:brev@hans-folkesson.se
mailto:konungensjubileumfond@lions.se
mailto:lionsquest@lions.se
mailto:pr@lions.se
mailto:info@lcfm.se
http://www.lcfm.se
mailto:pia.granlund@onkologi.umu.se
https://lionscancerforskningsfondinorr.se/
mailto:info@lionscancerfond.se
http://www.lionscancerfond.se
mailto:info@lionsforskningsfond.se
http://www.lionsforskningsfond.se
mailto:tomas.persson@lffs.se
mailto:goran@lffs.se
http://www.lffs.se
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Det internationella arbetet inom Lions Clubs 
International (LCI)2021–2022
Årets tema; "Service from the Heart"

Lions är en av världens största 
serviceorganisationer med drygt 
1,4 miljoner medlemmar initierat av 
Melvin Jones 1917. Det skapar stora 
möjligheter för medlemmar att hjälpa 
över hela världen genom sin 
klubb. Dessutom finns LEO 
klubbar runt om i världen 
för ungdomars möjlighet att 
bedriva serviceprojekt. 

Eftersom Lions finns i 206 länder och 
regioner behövs internationella 
stadgar och arbetsordning 
vilket klubbarna har att förhålla sig till. 
Klubbars, distrikts och multipeldistrikts 
(MD) stadgar och arbetsordning bör följa de internationella
stadgarna, vilka är överordnade.

Lions Clubs Internationals (LCI) styrelse väljs varje år vid 
kongressen och 2021–2022 valdes Douglas X Alexander från 
Brooklyn, USA till internationell president. Förste vice president är 
Brian Sheehan från USA och andre vice president Patti Hill Från 
Kanada samt till tredje vice president valdes Fabricio Oliveira från 
Brasilien vid den virtuella kongressen i år 2021. Det var för övrigt 
den första virtuella kongressen inom Lions någonsin.
Den internationella kongressen 2022 var planerad till New Delhi i 
Indien men har beslutats att förläggas fysiskt till Montreal.

Den internationella kongressen 2023 är beslutad att planeras till 
Boston. Styrelsen inom LCI har 17 första års direktor (ID) och 17 
andra års direktorer (ID) vilka sitter i den internationella styrelsen.
Varje direktor arbetar inom en kommitté. Det finns 12 kommittéer.

Verkställande kommitté
Revisionskommittén
Kommittén för stadgar och arbetsordning Kongresskommittén
Kommittén för distrikt och klubbservice
Kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet 
Ledarutvecklingskommittén
Kommittén för långsiktsplanering
Kommittén för marknadskommunikation (ID Mats Granath, 
Sverige, ledamot).
Kommittén för medlemsutveckling
Kommittén för serviceaktiviteter
IT kommittén (ID Bent Jespersen, Danmark, ordförande).

Därutöver finns Lions Clubs grundpelare för insamling av pengar 
och bidrag vid hjälpbehov och serviceprojekt– Lions Clubs 
Foundation (LCIF samt Lions värdegrundsprogram för barn och 
ungdomar samt personal – Lions Quest. 
Under detta verksamhetsår 2021–2022 sker slutfasen för den 
stora LCIF insamlingen ”Kampanj 100” med målet att samla in 300 
miljoner USD samt att hjälpa 200 miljoner människor varje år.
Lions anordnar även ungdomsläger för ungdomar 16–21 år runt 
om i världen, genom ett nära internationellt samarbete mellan 
ungdomsansvariga.

SVERIGES INTERNATIONELLA DIREKTOR 2021 - 2023 
Som medlem, klubb, distrikt eller multipeldistrikt kan man 
kontakta tjänstepersoner inom varje kommitté för att ställa frågor 
eller rådgöra med. Kontaktuppgifter finns på www. lionsclubs.org. 
Sverige och de skandinaviska länderna har även en kontaktperson 
vid LCIs huvudkontor i Oak Brook för rådgivning och översättning av 
material. Lions Finland har en egen kontaktperson och översättare. 
Frida Wahlgren har dock nytt arbete som Manager vid Euro African 
Department och rekrytering av hennes efterträdare pågår för 
tillsättning under hösten 2021. Tillsvidare kan Frida kontaktas via; 
euroafrican@liondclubs.org

Som medlem kan man även vända sig direkt till årets direktorer från 
Norden; 
ID Bent Jespersen 2019–2022 från Danmark (andra års direktor) ID 
Mats Granath 2021–2023 från Sverige (första års direktor) vilken 
även arbetar inom Marknadsförings kommittén med ansvarsområden 
för PR Grants, Lions marknadsföringsstrategi, vårda och utveckla 
Lions varumärke, stöd till klubbarnas arbeten med sociala medier 
samt tidningen Lions Magazine.
Årets tema för vårt servicearbete är: ”Service From the Heart”. Lions 
motto förutom “We Serve” är även numera ”Kindness Matters United 
in Diversity”.
Det betyder att vi Lions tjänar genom vänlighet och mångfald 
för att göra skillnad för människor med behov av hjälp. Möten för den 
internationella styrelsen 2021–2022 är; Europa Forum (EF) i 
Thessaloniki, Grekland den 7–9 oktober 2021
San Diego, Kalifornien, USA den 28–31 oktober 2021 Kona Hawaii, 
USA 22–25 april 2022
Montreal, Quebec, Kanada 19–23 juni (I samband med kongressen) 
Däremellan arbetar kommittéerna samt att direktorer deltar vid olika 
Forum i världen;
ANZI- Australien 3–5 september
USA/ CANADA 9–11 september 
AFRICA 23–26 2–5 september
EUROPA 7–9 oktober
OSEAL 27–30 november
ISAME 2–5 december
FOLAC 17–22 januari 2022
Till dessa Forum åker direktorer endast när de har en talarinbjudan. 
Lions Clubs International är en gigantisk och väloljad organisation 
med spännvidd över hela världen vilket gör den operativ när det finns 
behov av hjälp oavsett om det är lokalt, nationellt eller internationellt.
Vi kan alla känna stolthet över detta och därför föra ut det goda som 
Lions gör genom klubbarbetet till allmänheten bla genom att ta hjälp 
av de tjänstepersoner som finns vid LCI. Som medlem kan man även 
kontakta en direktor i den internationella styrelsen om man har 
frågor, synpunkter eller förslag och med fördel en direktor från 
Norden.
För mig som Internationell Direktor innebär det att i styrelsen arbeta 
övergripande internationellt, vara bärare av Lions historia och 
samtidigt att bidra till organisationens utveckling!Lycka till i ert 
Lionsarbete!
We serve - “Service from the Heart”

ID Mats Granath
LC Tyresö. 
id@lions.se

Tidigare internationella direktorer
Heinz Ondrejka - LC Falun - 1989-1991
Bruno Ahlqvist - LC Gävle Norra - 1997-1999
Jan-Åke Åkerlund - LC Malmö Malmöhus - 2006-2008
Kenneth Persson - LC Sweden Be the Change - 2012-2014

http://www.lionsclubs.org
mailto:euroafrican@liondclubs.org
mailto:id@lions.se
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EKONOMISKA FAKTA
Medlemsavgifterna 2021 - 2022
Internationella avgiften är USD 43/år.

Nationella avgiften är 340 kronor/år enligt beslut
av riksmötet i maj 2021.

Med en fullbetalande medlem betalar övriga 
familjemedlemmar i samma hushåll och klubb 170 kronor, 
liksom medlemmar under 30 år och studentmedlem.
inträdesavgiften och Charteravgifter är slopade 2021.

Distriktsavgiften beslutas av respektive distrikt.

Kontakta distriktsguvernör eller distriktets kassör för besked.

Inträdesavgiften:
Inga charter- och inträdesavgifter kommer att debiteras från 
den 1 juli till och med den 31 december 2021.

LIONS CLUBS INTERNATIONALS INTÄKTER OCH 
KOSTNADER

Intäkter
Intäkterna kommer i huvudsak ifrån internationella 
medlemsavgifter. Andra intäkter är inträdes- och 
charteravgifter och kongressintäkter.

Kostnader
De fördelar sig enligt följande ungefärliga procent- satser:

Stöd till klubb- och distriktsprogram - 38 %
Lions har 46 000 klubbar över hela världen. För att ge bästa 
service från huvudkontoret används 11 språk, bland annat 
svenska. Här ryms också kostnader tryckning av officiella 
program och marknadsföring samt stöd till LEO-klubbar, 
ledar- utvecklingsprogram med mera. Även trycksaker till 
klubbmedlemmar, klubbtjänstemän med flera samt den 
internationella handboken och portoutgifter.
Här finns också kostnader för revision och juridisk
service.

Tidningen Lion - 16 %
Tidningen är Lions Clubs Internationals officiella publikation. 
Det finns officiella upplagor på 21 språk, varav den 
svenska är en. Tidningens främsta uppgift är att publicera 
information om lionrörelsen. Den svenska upplagan liksom 
de andra officiella upplagorna, får 6 US dollar per medlem i 
ersättning för produktionen av tidningen.

Distriktsguvernörer och DG Elect
14 % Inkommande distriktsguvernörer gör sina sista 
utbildningsdagar i samband med kongressen. Kommande 
distriktsguvernörer kommer från hela världen. Denna 
kostnad innefattar deras kostnader för deltagande i 
kongressen och utbildningen.
Vidare innefattar denna kostnadspunkt ersättning till 
distriktsguvernör för utlägg för faktiska resor för att 
besöka alla klubbar inom sitt område, vilket åligger varje 

distriktsguvernör att göra under sitt verk- samhetsår. Vidare 
ersättning för porto med mera.
Revisionsstadgar styr vad en distriktsguvernör får ersättning 
för.

Internationella huvudkontoret - 10 %
Här ryms kostnader för underhåll och daglig drift för det 
internationella kontoret.

Internationella tjänstemän och styrelsen - 4 %
Den internationella presidenten och andra i styrels-
en med fler erhåller inbjudningar från distrikt i andra
länder och ägnar tid åt organisationen. Ingen annan 
kompensation ges än för rese- och tjänsteutgifter.
Detta gäller för samtliga valda positioner.

Internationell kongress och möten - 13 % 
Den internationella organisationen behöver stadgar och 
arbetsordning, som den och dess klubbar kan följa. Den 
behöver vidare möjlighet att emellanåt ändra dessa och 
denna rätt tillfaller de röstberättigade delegater, som deltar 
i organisationens årliga kongress. Dessa delegater väljer 
också nya tjänstemän och har vid kongressen också 
tillfälle att dryfta viktiga frågor. Vid sidan om de beslutande 
uppgifterna och valförrättningen tjänar kongressen som 
en inspirations- och informationskälla för organisationens 
klubbar.
Vid den årliga kongressen utgörs kostnaderna av 
logiarrangemang delegater, suppleanter och gäster, 
information och tryckning av kongresshandlingar och 
årsrapporter, registreringskort, valsedlar, biljet- ter, inköp av 
namnskyltar, anlitande av talare samt arbetskraft som behövs 
för att genomföra kongressarrangemangen.

Försäkring - 4 %
Försäkringen täcker alla lionklubbar gentemot tredje 
man. Försäkringen täcker inte all uppkommen skada utan 
information ges från anlitat försäkrings- bolag.

Ej erhållna medlemsavgifter - 1 % Medlemsavgifter som av 
en eller annan anledning inte betalats in till det internationella 
kontoret.

Källa: Lions Clubs International

EKONOMI
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 Postumt Yngve Nilsenius
förkortad version

EN KRÖNIKA OM GENEROSITET OCH ENGAGEMANG

Omkring år 1916 föddes tanken hos en grupp socialt engagerade 
män i Chicago att med hjälp av sina egna resurser och med stöd 
av andra bistå människor i nöd. En av dessa var försäkrings-
tjänstemannen Melvin Jones. Tillsammans med sin hustru Amanda, 
började han brevväxla med personer som var lika övertygade 
som han, att världen behövde mera av medkänsla och mindre av 
självupptagenhet.

The Business Circle of Chicago
Vid den här tiden hade ”The Business Circle of Chicago” 200 
medlemmar som representerade eliten av stadens köpmän, 
bankfolk	och	yrkesmän.	Man	träffades	regelbundet	vid	lunchdags	
på The Old Boston Oyster House och precis som hundratals andra 
klubbar i USA var målsättningen att främja medlemmarnas intressen 
och ekonomiska vinning.

I den här utvalda kretsen hade 37-åringen Melvin Jones valts in 
tre år tidigare. Hans duglighet gjorde att han snart blev anlitad 
som sekreterare och man lyssnade gärna till honom. Vid ett möte 
föreslog han att man skulle överge målsättningen att endast verka 
för de egna intressena och i stället vidga sin horisont. Varför inte, 
frågade han, gå ihop med likasinnade i andra städer och på andra 
orter för att förbättra samhället och stödja de människor som lever 
där.

Styrelsen för The Bussiness Circle godkände idén och Melvin 
Jones började sin livliga korrespondens med klubbar i andra delar 
av landet. The Optimism Wheel, Reciprocity Clubs, the Concordia 
Club of Omaha, Vortex of St. Louis and Detroit, the Lions Clubs of 
Indiana,	the	Business	&	Professional	Men	of	St.	Paul	med	flera	blev	
tillfrågade.

Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones slutligen till ett möte 
på Hotel LaSalle i Chicago den 7 juni 1917. Hotellet är sedan 
länge försvunnet men Lions Clubs International har bestått och 
fick	en	utveckling	som	ingen	kunde	ana	den	gången.	Idag	är	
organisationen världens  största  serviceklubborganisation  med  
över  46 000 klubbar och med 1,35 miljoner medlemmar i 207 
länder	och	geografiska	områden.	

Det dussintalet män som samlats på Hotel LaSalle var helt naturligt 
misstänksamma mot Jones och lojala mot sina egna organisationer. 
Men praktiskt taget alla höll med om att en sammanslutning skulle 
bildas och att man skulle  
kalla till ett möte den 8 oktober samma år på Adolphus Hotel i 
Dallas i Texas. Som ett krav av majoriteten antog mötet namnet 
”Association of Lions Clubs”. En av paragraferna sade: ”Ingen 
medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt 
medlemskap”.

Den 7 juni 1917
Lionrörelsen föddes alltså på Hotel LaSalle i Chicago den 7 juni 
1917 men rörelsen slog ut i full blom först på kongressen den 8 
oktober samma år. Beteckningen ”Association of Lions Clubs” 
godkändes av 36 delegater som representerade 22 klubbar från 9 
stater. Stadgar, arbetsordning och etik antogs och färgerna guld och 
purpur godkändes.

Innan dess hade man i Melvin Jones egen klubb grundligt diskuterat 
mötet i Chicago och enhälligt antagit förslaget: ”Att styrelsen för 
The Business Circle of Chicago skall inleda förhandlingar med Dr. 
W.P. Woods, The International Association of Lions Clubs, och 
med andra klubbar rörande samordningen av dessa klubbar, och 
att nämnda styrelse skall ha fullständiga befogenheter att vidtaga 
anstalter avseende en sådan samordning, och vadhelst de gör 

under dessa förutsättningar skall anses som gjort av denna klubb 
och vara bindande för denna.”

Dr. W.P. Woods ledde redan 27 klubbar
Den i protokollet omnämnde Dr. W.P. Woods var faktiskt 
redan ledare  för 27 registrerade lionklubbar, vilket kan tyckas 
förvirrande när man betänker att man just var i färd med att bilda 
organisationen. Woods kom emellertid att spela en viktig roll i de 
diskussioner man hade om att förena organisationerna. En av 
stötestenarna var namnet på organisationen, som skulle kunna 
accepteras av alla parter. 

I protokollet från mötet kan man läsa ut att Woods efter långa 
diskussioner erbjuder medlemmarna sin organisations namn. Han 
sade bl a följande enligt protokollet: ”Jag tror inte att namnet betyder 
särskilt mycket för en organisations framgång, det viktiga är männen 
bakom namnet. Lejonet är en symbol för styrka, det är djurens 
konung, och vi vill göra Lions till KLUBBARNAS KONUNG. Med 
hänsyn till att alla klubbar som är representerade här idag har olika 
namn, med hänsyn till att The Lions Clubs redan är en internationell 
organisation med omkring trettio klubbar i olika delar i USA och med 
hänsyn till att The Lions Clubs idag ej är representerade i några 
andra länder erbjuder jag därför i min egenskap av ordförande 
för The International Association of Lions Clubs dessa klubbar att 
uppgå i och bli medlemmar i The International Association of Lions 
Clubs”. 

Delegaterna beslöt att svara på erbjudandet inom 60 dagar och 
det blev Melvin Jones uppgift att ta emot besluten och verkställa 
dem. (Märk väl att Dr Woods talar om Lions som en internationell 
organisation	som	var	representerade	i	flera	stater	inom	USA	med	en	
internationell	och	en	nationell	avgift.	Det	finns	idag	ett	fåtal	klubbar	i	
USA från den gången och som är äldre än organisationen. Världens 
äldsta lionklubb är ”The Founder Lions Club of Austin” i Texas som 
bildades den 18 januari 1916).

Många namn på förslag
Den nya organisationens namn var alltså bestämd till The 
International Association of Lions Clubs. Ganska snart startade 
en livlig diskussion om namnet. Förslag fördes fram att man borde 
ändra organisationens namn. ”Vortex” (virvelvind, cyklon), var ett 
av många seriösa förslag och också ”Rainbow” nämndes, syftande 
på Amerikas mest berömda division ”Regnbågsdivisionen” under 
första världskriget. Ända fram till 1919 års kongress i Chicago 
rasade diskussionen omkring eventuellt namnbyte. Då kom man 
äntligen fram till ett beslut. En ung advokat från Denver, Halsted 
Ritter, begärde ordet. Han sade ungefär så här: ”Namnet LIONS 
syftar inte bara på lejonet, djurens konung, som representerar 
alla de egenskaper vi beundrar - karaktärsstyrkan, samarbetet 
och djärvheten - de fem bokstäverna i LIONS hänvisar också till 
vårt amerikanska medborgarskap och som är grunden för det här 
landets framtid och tillväxt: 
Liberty - Intelligence - Our - Nations - Safety - (Frihet, Klokhet, Vårt, 
Lands, Trygghet). Skriv orden på era fanor, Lions, rista in ordet i era 
hjärtan och låt varje människa uppleva de magiska och eggande 
bokstäverna”.

Efter Halsted Ritters inlägg upphörde debatten och LIONS var 
säkert förankrat i medlemmarnas medvetande. Det blev aldrig mer 
tal om att ändra organisationens namn.

De första åren
Dr William Woods var nu organisationens förste president och 
Melvin Jones utsågs till ”Acting Secretary” i Lions International, den 
första verkliga serviceklubbs-organisationen. Långt senare, i slutet 
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av 70-talet bytte organisationen namn till Lions Clubs International 
för	att	en	gång	för	alla	slippa	förväxlas	med	affärsdrivande	företag	
och varunamn med Lions i namnet. Vårt namn och märke skyddas 
enligt staten Illinois lagar och all användning   av  märket, utöver  
våra  brevpapper och annonser för aktiviteter, skall godkännas av 
juridiska  avdelningen på huvudkontoret i Oak Brook.

Ur det globala perspektiv vi har idag, är det svårt att föreställa 
sig hur Lions Clubs International fungerade de första åren. Vi vet 
emellertid att pionjärerna tog på sig en enorm arbetsbörda. Förutom 
hjälparbetet på hemmaplan ställdes man inför uppgiften att bidraga 
till krigsan- 
strängningarna. 

Förenta staterna hade kommit med i första världskriget i april 
1917 och hjälpen till soldaterna engagerade många. Man sålde 
krigsobligationer och samlade in böcker och annan lektyr till 
krigsförbanden. Samtidigt drabbades Förenta Staterna av ”spanska 
sjukan”	-	den	influensaepidemi	som	skördade	otaliga	offer	över	hela	
världen och inte minst i USA. Också här visade medlemmarna sin 
offervilja	och	hjälpte	till	på	sjukhus	och	inom	hälsovården	utan	tanke	
på de risker man själv utsatte sig för.

40 aktiva klubbar 1918
Mot slutet av 1918 kunde Melvin Jones rapportera aktiva  klubbar  
och  ett banktillgodohavande  på  USD 4 800. Lions började nu bli 
kända för sin hjälpverksamhet och sina insatser. Efterhand som 
allt	fler	medlemmar	kommit	till	blev	det	tydligt	att	det	behövdes	en	
kommunikationskanal mellan dem. Då föddes tidskriften THE LION 
- eller som den hette, ”The Lions Clubs Magazine” - med Melvin
Jones som redaktör.

Det första numret kom ut den 1 november 1918 och hade 28 sidor. 
Idag	finns	det	32	olika	utgåvor	av	tidningen	Lion	som	publiceras	på	
22 olika språk. 

Det stormiga 20-talet
Tjugotalet blev ett årtionde med en fantastisk tillväxt av lionrörelsen. 
I mars 1920 blev rörelsen för första gången internationell på riktigt. 
Lions vände blickarna norrut mot broderlandet Kanada och bildade 
Border Cities Lions Club i Ontario. Klubben, som senare bytte namn 
till Windsor, banade vägen för andra. Snart kom klubbarna i Toronto 
och Hamilton i Ontario till.

År 1926 blev Kina lionrörelsens tredje land. LC Tientsin bildades 
och	hade	55	medlemmar	av	olika	nationaliteter.	Det	här	året	fick	
organisationen sin 1 000:e klubb. 
*Klubben försvann av politiska skäl. Taipei (Taiwan) kom 1953. År
2002 startades två nya klubbar i Kina-Shanghai och Shenzen. *
Redaktionens tillägg.

Mexico blev nästa internationella medlemsnation när LC Nuevo 
Laredo bildades 1927. Strax därpå hade klubbarna i Havanna på 
Kuba sitt första möte men tvingades upphöra med sin verksamhet 
vid den kubanska revolutionen 1959. Och apropå Mexico kunde 
man där registrera organisationens största klubbar. Så hade 
till exempel LC Monterrey, Nuevo Leon inte mindre än 1 600 
medlemmar år 1966. LC Lubbock i Texas var störst i USA samma år 
med 475 lions.

Lionflaggan över Nordpolen
En av de mera kända medlemmarna under den här tiden var 
amiralen Richard E. Byrd, som tillhörde LC Washington DC. Som 
en kuriositet kan nämnas att Byrd och hans chefspilot norrmannen 
Bernt	Balchen,	också	Lion,	förde	med	sig	lionflaggan	med	
emblemet,	som	nu	var	officiellt	godkänt,	när	de	flög	över	Nordpolen	
1926	och	samma	sak	hände	när	man	flög	över	Sydpolen	tre	år	

senare.	Lionflaggan	var	med	den	gången	också.	Det	fanns	inga	
gränser för Lions, ens då!

Medan hela världen gjorde allt större framsteg, fanns det en grupp 
medborgare som blev alltmer eftersatta. De handikappade och 
rörelsehindrade hade svårt att bli accepterade i samhället.

Helen Kellers utmanar Lions
År 1925 trädde den världsberömda författarinnan Helen Keller 
fram - själv dövblind och känd över hela världen för sin humanitära 
inställning - inför Lions och ledde organisationen in på den väg 
som, utan tvekan, skulle förändra livet för miljontals blinda och 
synskadade.
Helen Keller, som hade bjudits in att tala vid den internationella 
kongressen i Cedar Point uppmanade åhörarna att bli ”De blindas 
riddare”. Hennes framträdande väckte ett sådant uppseende och 
en sådan entusiasm att man vågar påstå att Helen Keller ändrade 
Lions historia i ett slag. Hon avslutade sitt tal med orden: “Jag 
vädjar till er Lions, ni som har er syn och hörsel i behåll, ni som är 
starka, modiga och goda. Vill ni inte bli de blindas riddare i detta 
korståg mot mörkret? 
Innan delegaterna lämnade Cedar Point, hade de också
röstat för att synvård och arbetet för de blinda skulle bli en av 
organisationens viktigaste aktiviteter framöver. Idag går den under 
namnet SightFirst!

De första kvinnliga medlemmarna
Helen Kellers tal resulterade i att hon utsågs till hedersmedlem 
i Lions. Samtidigt utsågs också  Anne Sullivan-Macy till 
hedersmedlem. Båda måste alltså anses vara de första kvinnliga 
lionmedlemmarna. Först många årtionden senare kunde kvinnorna 
söka sig till Lions som fullvärdiga medlemmar.

Utvecklingen avstannade
Under 20-talet hade lionrörelsen expanderat norrut och också 
söderut och skapat en fast grund för framtiden, med all säkerhet 
långt bortom grundarnas mest optimistiska och vildaste drömmar. 
På 13 år hade organisationen värvat 80 000 medlemmar i mer än 
2 300 klubbar. Men så kom börskraschen i oktober 1929 och den 
världsomfattande	depressionen.	Klubbarna	fick	problem	med	att	
kräva in avgifterna från medlemmarna och betala sina avgifter till 
organisationen. Budgeten skars ner, kontorets personal minskade, 
lönerna sänktes och lionrörelsens utveckling avstannade. Men 
även	om	finanserna	var	i	botten	var	lionandan	vid	liv	och	1933	när	
depressionen var som störst, rapporterade klubbarna mer än 19 300 
humanitära aktiviteter. 
Tillfrisknandet kom snabbt och mellan åren 1935 och 1936 
rapporterades nya lionländer i Central- och Sydamerika. 
Organisationen hade då 117 000 medlemmar.

LC Stockholm först i Europa
Vid trettioårsjubiléet 1948 kunde organisationen se tillbaka på ett 
konstant ökat medlemsantal. Europapremiär blev det den 24 mars 
när LC Stockholm chartrades. Strax följde LC Genève och klubbar 
bildades i en allt snabbare takt i Europa. 
Den första japanska klubben kom till den 5 mars 1952 och Ungern 
blev det första landet österut som öppnade gränserna för lionismen 
1989.

Lions och FN
När	andra	världskriget	var	till	ända	fick	Lions	Clubs	International	
ikläda sig rollen som  fredstiftare. Förenta Nationerna försökte bota 
en värld som sargats av kriget och då hedrades vår rörelse med 
status som rådgivare vid bildandet av världsorganisationen. I det 
här sammanhanget skall man erinra sig det beslut som delegaterna 
vid kongressen i Louiseville i Kentucky tog 1929. Man gjorde då 
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följande tillägg till lions stadgar: ”Att skapa och  
upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk”. 

Därmed lade man grunden till dagens lionism i sökandet efter fred, 
vilket också återspeglar sig i Lions Dag med FN i mars månad 
varje	år	då	också	fredsaffisch-tävlingens	resultat	redovisas	i	en	
utställning. Tävlingen har inspirerat unga konstnärer över hela 
jorden.

Lions Clubs International Foundation
Sedan Lions Clubs International Foundation eller i dagligt tal LCIF 
kom till år 1968 har organisationen förmedlat miljontals kronor i 
hjälp. Tillväxten gick långsamt och det tog nära fem år innan LCIF 
hade tillräckligt med tillgångar för att kunna betala ut nära 100 
000 USD i bidrag. Högsta enskilda bidrag var USD 5 000. I dag är 
gränsen USD 75 000, i speciella fall 200 000.

En av de första summor som betalades ut sändes  till Lions i Turkiet. 
Pengarna var avsedda för epileptikerna i landet, som har mer än 
400 000 drabbade.

Efter hand som Lions stöd ökat till LCIF har också bidragen kunnat 
öka. 1983 gick dessa för första gången över en miljon USD.

När LCIF bildades hade man som målsättning att stödja 
yrkesutbildningen och att bistå vid större katastrofer, synvård 
och forskning, cancer, hörsel och humanitär hjälp. Idag är 
emellertid målsättningen begränsad till tre områden:  hjälp med 
yrkesutbildning, bistånd vid större katastrofer samt humanitär hjälp.

Lions Humanitarian Award
LCIF har också givit stora belopp till mottagarna av Lions 
Humanitarian Award och stödjer SightFirst-programmen. 
Humanitarian Award syftar inte enbart till att belöna någon som 
bidrar till att förbättra världen utan skall också ge ekonomiskt 
stöd i arbetet. Det första stöd som gavs var  till Moder Teresa vid 
kongressen	i	New	Orleans	1986	där	hon	fick	25	000	USD	för	sitt	
arbete i Calcutta bland de fattigaste av alla fattiga. I Brisbane gick 
utmärkelsen till Dr Douglas Coster, som blivit känd för sina insatser 
när	det	gäller	hornhinnetransplantationer.	Han	fick	ett	bidrag	på	
250 000 USD, att användas för att förebygga blindhet i  Australien, 
Sydostasien och Stillahavsregionen.

Vid ingången av sitt tredje årtionde kunde LCIF summera att 
man fördelat mer än 100 miljoner USD till humanitär hjälp. Också 
Skandinavien har fått hjälp att realisera viktiga program med hjälp 
av	LCIF.	”Flyghjälpen”,	med	sex	flygande	ambulanser	i	Afrika	är	
en av dem som fått bidrag med 125 000 USD och till Polen har LC 
Bräkne-Hoby kunnat sända ett rullande laboratorium för att förbättra 
miljön.	I	Finland	fick	medlemmarna	stöd	till	ett	hem	för	gravt	
handikappade personer.

SightFirst
Bidragen från LCIF har på många områden fått stor betydelse. 
Ett av områdena har varit stödet till forskningen omkring diabetes 
som fått över 3 miljoner USD. SightFirst är ett utmärkt exempel på 
samarbetet mellan Lions i många länder och LCIF. SightFirst skall 
förhindra och bota blindheten på ställen i världen där behovet är 
störst. I en värld där en människa blir blind var 30:e sekund, kan 
man tänka sig vilken betydelse insatserna har fått - helt efter Helen 
Kellers vädjan till Lions att bli ”De blindas riddare”.

Kvinnorna kommer med
1987	skrevs	ett	nytt	kapitel	i	Lions	historia.	Kvinnorna	fick	nu	
möjlighet att bli medlemmar i lionklubbar. Naturligtvis har kvinnorna 
under årens lopp arbetat sida vid sida med männen, ofta genom 
damklubbar och i samband med klubbarnas aktiviteter. År 1975 

skapades Lionessklubb-programmet som lades ner 1991. Unga 
kvinnor har också i hög grad bidragit till framgångarna med Leo-
programmet. Den första Leoklubben bildades 1957 i Pennsylvania.
Kongressen 1987 i Taipei på Taiwan under ledning av svensken 
Sten Åkestam, som detta år var internationell president, blev den 
största kongress som hållits med cirka 35 000 deltagare. Där 
togs ett beslut av stor vikt. Vid mötet beslöt delegaterna att ändra 
stadgarna och strök ordet ”man” i stadgarna. Därmed kan nu även 
kvinnorna bli Lions och bekläda höga ämbeten inom organisationen. 
Men innan beslutet kom hade medlemmarna länge diskuterat 
frågan. När förslaget gick till omröstning vann Ja-rösterna med 77 
%. Verkligheten hade hunnit ifatt organisationen.
Sextio år tidigare hade man ändrat i stadgarna och tagit bort ordet 
”White man” och ändrat till bara ”Man”.

Den vita käppen
Den vita käppen - numera en internationellt erkänd symbol för 
blindhet - uppfanns av en lionmedlem från Peoria i Illinois. Det var 
Georg A. Bonham som år 1930, när han var president i sin klubb, 
observerade hur svårt de synskadade hade att ta sig över livligt 
trafikerade	gator.	Förarna	av	bilarna	såg	ingen	skillnad	mellan	
blinda och seende. Käpparna som man använde skilde sig inte från 
andra käppar.
Bonhams idé var att de blindas käppar skulle målas vita och 
förses med rött band så att andra kunde se att käppens ägare var 
synskadad.

Andra handikapphjälpmedel
Bonhams lyckliga infall är endast ett litet exempel på de många 
goda	idéer	som	kommit	till	under	åren.	Banks	fickskrivmaskin	för	
Brailleskrift (blindskrift) är ett annat exempel på en lionmedlems 
kreativitet och vilja att hjälpa. Många lionmedlemmar har direkt eller 
indirekt legat bakom de kreativa förslagen när det gällt att underlätta 
livet för de synskadade och handikappade. Här i Sverige har Lions 
idépristävling för handikapphjälpmedel under många år resulterat 
i nya hjälpmedel och idéer för att ge de handikap-pade andra 
möjligheter. Listan kan göras mycket lång!

Internationella kontoret
Genom åren har det internationella kontoret varit inhyst på ett 
flertal	platser	allt	sedan	starten	vid	Melvin	Jones	pulpet	i	hans	
försäkringsagentur.
Under 1940-talet var det tal om ett ”Lions International City” söder 
om	Chicago	men	svårigheter	med	planering	och	finansiering	
hindrade	att	drömmen	gick	i	uppfyllelse.	Idag	finns	huvudkontoret	i	
Oak Brook, en förstad till Chicago. 

Dags för Europa
Redan på trettiotalet umgicks Melvin Jones med tanken att 
introducera Lions International i Europa. Andra världs-kriget satte 
emellertid	stopp	för	planerna	men	1948	fick	organisationen	äntligen	
fotfäste	på	vår	kontinent	när	Sverige,	Schweiz	och	Frankrike	fick	
sina första klubbar.
Det var fyra medlemmar, Melvin Jones, internationella presidenten 
Fred W. Smith, biträdande generalsekreteraren R. Roy Keaton 
och A.A. deLage som blev de viktigaste aktörerna för att bilda 
lionklubbar i Europa.

År 1948 började Europa resa sig ur ruinerna efter det förödande 
andra världskriget. En ny tid höll på att bryta in och Lions skulle 
vara med om den. A.A. deLage reste till Europa på uppdrag av 
Melvin Jones. Han gjorde först ett uppehåll i Paris för att undersöka 
möjligheterna där och fortsatte sedan till Genève där förhoppningen 
på en ny lionklubb - den första i Europa - såg ut att kunna infrias 
ganska omgående. De tjugo nyckelpersoner som i Genève blivit 
tillfrågade bad emellertid om betänketid. DeLage som hade sällskap 
med	Keaton	beslöt	då	att	flyga	till	Stockholm	där	en	grupp	personer	
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redan visat intresse. Under tiden hade man både i Genève och i 
Stockholm fått reda på att den grupp som först uppfyllde kraven 
på medlemsskapet skulle betraktas som den första lionklubben 
i Europa. President Fred Smith överlämnade charterbrevet till 
lionklubben i Genève den 19 maj och till Stockholm den 23 maj. Det 
var alltså Genèveklubben som först tog emot sitt charterbrev men 
det är Stockholm som räknas som Europas första klubb eftersom 
man var först med att uppfylla de stipulerade kraven. Därav 
beteckningen “MD 101” för Sverige och 102 för Schweiz.

Första steget
Den som införde lionrörelsen i Sverige var Torgny Lange, på den 
tiden kartredaktör vid Rikets Allmänna Kartverk och sedermera 
bosatt i Linköping. Torgny Lange lämnade organisationen redan 
1949	och	flyttade	utomlands	på	nyåret	1950.	Han	kom	ändå	att	
betyda mycket i starten av den svenska lionrörelsen och är den 
ende som innehaft titeln District Governor of Scandinavia.
Torgny Lange reste till USA på ett stipendium från Swedish-
American Foundation och  deltog bland annat i en journalistkurs i 
staden Syracuse, New York State. Där kom han, som intresserad 
sportflygare,	i	kontakt	med	en	viss	Harold	E.	Curran,	som	just	det	
året var guvernör för ett liondistrikt inom delstaten.
Han bjöds in till internationella kongressen i Philadelphia i 
Pennsylvania. Året var 1946. I egenskap av  europé   erbjöds   han 
tala till de  18 000 kongressdeltagarna. Här lovade han att försöka 
organisera den första lionklubben i Europa. Också Melvin Jones 
fick	detta	löfte	och	nästan	två	år	senare	kom	LC	Stockholm	till	
och den 23 maj 1948 invigdes klubben i närvaro av internationella 
presidenten Fred W. Smith. Klubben bildades den 24 mars som 
nummer ett i Europa med Torgny Lange som medlem nummer ett.

Ur den svenska lionismen växte, med Torgny Lange som drivande 
kraft, Osloklubben fram, som organiserades i april 1949 och 
Köpenhamn i september 1950. Därmed var grunden lagd för 
Skandinavisk lionism och januari 1950 kom Helsingforsklubben till.

Här i Sverige hade under tiden bildats LC Halmstad som är klubb 
nummer två och LC Malmö som kom till två dagar senare den 21 
oktober 1948 och blev nummer tre. I juli 1949 fanns sex klubbar, LC 
Stockholm, Halmstad, Malmö, Eskilstuna, Strängnäs och Uppsala 
men redan 1951 noterades 20 klubbar, 1952 fanns det 40 och 1953 
80 klubbar. Redan då hade Sverige två distrikt. Medlemstalet var 
ungefär 200 år 1949. År 1950 var vi 250 medlemmar. 1951 hade vi 
nått 450 och 850 var vi år 1952. I juli 1979 fanns det 500 klubbar 
med cirka 17 000 medlemmar.

Cyril Marcus
Tidigare har nämnts att Torgny Lange blev vår förste och ende 
distriktsguvernör för Skandinavien. Den 12 juli 1949 valde 
medlemmarna i distrikt 101 Sverige Torgny Lange till distriktets 
guvernör för perioden 1 juli 1949 - 30 juni 1950 och Hadar 
Wahrenby till distriktssekreterare. Samtidigt valdes två suppleanter 
på vardera posten för samma tid i händelse av förfall för ordinarie. 
Allt verkade vara i ordning men redan den 27 juli avsade sig 
Torgny Lange sitt guvernörsuppdrag på grund av förestående 
utlandsvistelse. Det blev alltså omedelbart aktuellt med en 
efterträdare till Lange som distriktsguvernör och Cyril Marcus 
åtog sig posten som Acting District Governor för Sverige 1949-
1950 och därefter som distriktsguvernör 1950-1951. Cyril Marcus, 
som	tillhörde	LC	Stockholm	flyttade	några	år	före	sin	bortgång	
till Kullabygden och kom där att bli medlem i LC Höganäs. Han 
blev alltså svenska lionrörelsens första DG i multipeldistrikt 101 
Sverige och Hadar Wahrenby svenska organisationens förste 
rådssekreterare. Posten behöll Hadar Wahrenby fram till sin död 
1972 varefter Lars Edwards efterträdde. 

Tankarna omkring en egen klubbtidning väcktes tidigt och Hadar 
Wahrenby som år 1949 var distriktssekreterare åt Lange hade 

Melvin Jones på sitt kontor i Chicago

Helen Keller, född 27 juni 1880 i Alabama, USA. Hon var 
en amerikansk författare, aktivist och föreläsare. Hon var 
den första dövblinda person som avlade en akademisk 

examen. Under sitt liv publicerade hon många böcker och 
artiklar. Hon var även politiskt aktiv och verkade för kvinnors, 

funktionshindrade och arbetstagares rättigheter. 
Källa: Wikipedia

Sten Åkestam
Internationell president 

1986 - 1987

Per Ståhl
Internationell president

1961 - 1962
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på våren samma år hört sig för om tillstånd att utge en svensk 
liontidning. Svaret från huvudkontoret blev positivt med tillstånd att 
”saxa” artiklar ur den amerikanska The Lion. Tidningen 101:an som 
Gösta Koorn i Stockholmsklubben  Stockholm/Norrmalm  ensam 
svarade för kom ut med sitt första nummer i oktober 1949. Då 
fanns	i	landet	sju	klubbar.	Hundraettan	var	självfinansierad	genom	
annonsintäkter.

Tidigare hade medlemmarna fått den amerikanska utgåvan en gång 
i månaden. Det var åtskilliga som knorrade över tidningen - man 
läste inte engelska alldeles utan vidare och innehållet ansågs vara 
alltför amerikanskt. Så småningom övergick 101:an till att bli en 
skandinavisk utgåva av The Lion och 1975 blev tidningen en ren 
svensk	angelägenhet.	Våra	nordiska	vänner	skaffade	sedemera	
egna tidningar.

Samarbete över gränserna
Allteftersom lionrörelsen växte sig allt starkare i de Nordiska 
länderna insåg man ganska snart nödvändigheten att etablera 
någon form av samarbete. Då föddes Nordiska Samarbetsrådet 
som är ett samarbetsorgan mellan länderna i Norden. Rådet har 
till uppgift att främst verka för samförstånd och vidgat samarbete. 
Men man skall också förbereda samgående och ett enhetligt 
uppträdande vid internationella kongresser och andra större 
lionsammankomster och gemensamma aktiviteter.

De gemensamma aktiviteterna har varit många under årens lopp 
och resulterat i lyckliga och iögonfallande resultat. Orkester Norden, 
till exempel, har som mål att stärka sammanhållningen mellan 
nordisk ungdom och utveckla kunskaperna om nordisk musik. 

I Nordiska Samarbetsrådet (NSR) ingår samtliga medlemmar av 
guvernörsråden i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 
Dessa äger en röst vardera. När det gäller ett enhetligt nordiskt 
uppträdande utåt har varje multipel-distrikt endast en röst. 
Landet företrädes då vid röstning av guvernörsrådets ordförande 
(GRO). Alla förutvarande distriktsguvernörer äger rätt att deltaga 
i sammanträdena och har förslags- och yttranderätt men ej 
rösträtt. Värdlandets guvernörsråd utser ordförande vid rådets 
sammanträde. 

Första nordiska sammankomsten ägde rum i Göteborg 1957, nio år 
efter att lionrörelsen kommit till Europa. 1961 antogs första gången 
formella stadgar för Nordiska Samarbetsrådet (NSR). 

Genom åren har Norden tack vare NSR alltid kunnat få fram 
kandidater till internationella styrelsen. Av styrelsens 33 ledamöter 
har vårt område i Norden därigenom alltid haft minst en ledamot.

Europaforum
Europaforum är, som namnet anger, ett samarbetsorgan mellan de 
europeiska lionländerna och har som  målsättning att sammanföra 
och stärka lionismen. Europa- forum gör det möjligt för de över 
50-talet	länder	att	träffas	under	vänskapliga	former	och	samtidigt
skapa den ömsesidiga förståelse som resulterar i ett fördjupat
samarbete över hela Europa. Europaforum sammanträder en
gång om året vid ingången av hösten.  Europaforum är det
äldsta lionforum med första mötet 1953 i Frankrike. Forumet  har
fått efterföljare i andra världsdelar, till exempel Afrika, Asien,
Latinamerika och USA, se även längre fram i denna handbok.

Internationella kongressen
Organisationens högsta beslutande organ är den internationella 
kongressen som samlas en gång om året. Klubbarna representeras 
av en delegat för var 25:e medlem eller merparten av 25. I samband 
med	kongressen	hålls	en	skola	för	nyvalda	guvernörer	under	flera	
dagar.	Ett	flertal	seminarier	genomförs	också.

Internationella styrelsen
Internationella styrelsen sammanträder fyra gånger årligen, första 
gången omedelbart efter kongressens avslutning, därefter i oktober/
november, sedan i mars/april och så omedelbart före kongressen. 
Sammanträdena varar i allmänhet en vecka. Inom styrelsen har 
direktorerna plats i någon av de  fasta kommittéerna och dessa 
sammanträder i samband med styrelsemötena.
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distrikten. Det globala arbetsteamet sätter hela Lions nätverk i 
arbete till förmån för distrikten och klubbarna. Distriktens team ska 
tillsammans med zonordförandena svara för att GAT-strukturen 
implementeras i klubbarna, då den kritiska nivån är klubbnivån. 
Lions operativa arbete sker på klubbnivå. GAT måste tydliggöras 
så att hela vår organisation förstår den roll och det ansvar som GAT 
har. En utvecklingsplan för GAT ska presenteras och beslutas under 
verksamhetsåret.	Planen	ska	definiera	klara	och	tydliga	mål	för	de	
nationella aktiviteterna.

GAT ska arbeta för att minska, det upplevda, avståndet 
mellan klubben och distriktet och multipeldistriktet.
Medel är MD:s och distriktens GAT samt zonordförandena.
Mätbart mål är att implementeringen av GAT i hela organisationen 
påbörjats.

• Global Leadership Team (GLT)
Sveriges	Lions	framtid	är	helt	beroende	av	att	finna	framtida	ledare
och ge dessa kunskapen att kunna verka inom olika befattningar.
Detta ska gälla – klubbar, zoner, distrikt och på MD-nivå. Väl
utbildade ledare som drivs av engagemang och motivation.
Härutöver ska nuvarande befattningshavare ges möjlighet till
fortbildning genom riktade utbildningsinsatser. En fortlöpande
bedömning av behovet av RLLI, ALLI och FDI ska göras. Alla Lions
som genomgått dessa utbildningar ska följas upp och uppmuntras
att gå vidare inom Lions. Medlemmarnas erfarenhet, kunskap och
kompetens ska tillvaratas än bättre – det gäller såväl Lions som från
arbetslivet. Medlems- och ledarutveckling har alltid hört samman
och ett samspel mellan dessa funktioner är nödvändig för att Lions
ska utvecklas som organisation. Samtliga GLT-koordinatorer,
inom	MD	och	distrikten,	ska	träffas	tidigt	under	verksamhetsåret
för utarbetande av en gemensam och distriktsvisa arbetsplaner.
Avstämning görs varje månad.
Zonerna har fått en mera framträdande roll efter den senaste
distriktsindelningen. Ett ZO- team bör bildas av zonordföranden,
vice zonordföranden och omedelbart föregående zonordföranden.
ZO-utbildningen ska genomföras centralt på MD-nivå för att få
likvärdighet och att zonerna arbetar utifrån samma uppdrag.
Medel är de Lions samlade GLT-strukturer, samarbete inom NSR
samt	finansiering	från	LCI.

Mätbara mål är att utbildningarna ges inom ramen för LCI:s 
utbildningskoncept och det samnordiska konceptet ”A Joint Nordic 
Training Curriculum”. Etableringen av ledningsorgan i zonerna, 
bestående av ZO, VZO och IPZO ska ha påbörjats.

• Global Membership Team (GMT)
Målsättningen är att öka, eller minst behålla, antalet medlemmar
i Lions Sverige. Under en följd av år har vi haft en negativ
medlemsutveckling. Denna trend måste vändas.
Alla ska känna sig välkomna i Lions fantastiska klubbar – där vi
tjänar,	träffas	och	trivs,	och	detta	gör	vi	tillsammans.	Klubbarna
och deras medlemmar är Lions viktigaste resurs. Lions ska på
sikt spegla det samhälle i vilket vi verkar. Det innebär att andelen
kvinnor ska öka tillsammans med medlemmar med annan etnisk
tillhörighet än det svenska samt yngre medlemmar. Samverkan
med New Voices ska tydliggöras så vi inte får två parallella
rekryteringsorgan. Alla distrikt ska arbeta för att bilda LEO-klubbar i
anslutning till lionsklubb eller vid någon högskola/universitet. Varje
distrikt ska ha en plan för att stimulera klubbarnas tillväxt och att
minska medlemstappet. Målet för detta verksamhetsår är minst
samma medlemstal vid årets slut som vid årets början. Genom
utökad satsning på digitala möten ska större närvaro av zon- och
distriktsrepresentanter möjliggöras på medlemsmöten, för att
stärka samhörigheten inom Lions. Samtliga GMT-koordinatorer,
inom	MD	och	distrikten,	ska	träffas	tidigt	under	verksamhetsåret	för
utarbetande av en gemensam och distriktsvisa arbetsplaner. Högsta
prioritet ska ges medlems- och klubbutvecklingen inom Lions
Sverige. Avstämning görs varje månad. En särskild satsning ska
påbörjas för att stärka Lions i de tre storstadsområdena, Stockholm,

”Börja göra det som är nödvändigt, sedan det som är möjligt 
och plötsligt kommer du att utföra det omöjliga” (Franciskus 
av Assisi, 1181 – 1226)

Inledning
Alla lionsmedlemmar torde vara väl medvetna om den situation 
vi	befinner	oss	i	–	Lions	är	i	kris.	Vi	står	inför	den	kanske	största	
utmaningen i Lions Sveriges historia. Underverk kommer inte att 
kunna utföras under året, men vi ska göra vårt yttersta för att ta ett 
viktigt steg framåt. Vi ska fortsätta arbeta med det som påbörjats 
och vidareutveckla det.
Dock	befinner	vi	oss	i	en	situation	av	betydande	osäkerhet.	Vi	vet	
inte vilken kapacitet Lions kommer att ha under verksamhetsåret 
och framåt. Det är två faktorer som sticker ut och det är 
medlemskrisen och Covid-19.
Det presumtiva guvernörsrådet för 2021 – 2022 har genomfört 
en SWOT-analys av MD 101 som sedan resulterade i en 
nulägesanalys. I analysen gjordes bland annat följande 
ställningstaganden:

• Lions styrka är den lokala förankringen och det omfattande globala
nätverk som möjliggör att vi får hjälpinsatser på plats snabbt.
• Det nya insamlingslandskapet, som IT-utvecklingen i samhället
format,	ska	än	effektivare	utnyttjas	av	klubbarna.	Det	lokala
partnerskapet ger nya möjligheter.
• Lions måste arbeta ännu aktivare med medlems- och
klubbutvecklingen. Arbetet ska bedrivas strukturerat och med tydlig
målinriktning. Den årliga medlemsrekryteringskampanjen är helt
avgörande för Lions framtid. Särskilda åtgärder ska vidtas för att
stärka Lions i våra tre storstadsområden. Satsningar på att rekrytera
underrepresenterade grupper ska göras.
• Förändringsbenägenheten i Lions, med anpassning till den
verklighet vi lever i, är låg. Vi måste i större utsträckning våga tänka
nytt.
• Det	finns	betydande	erfarenhet,	intressen,	kunskap	och
kompetens i Lions. Allt detta måste vi tillvarata på ett bättre sätt. Vi
ska utnyttja vår samlade omvärldskunskap. Entreprenörskap ska
uppmuntras.
• Medlemmarna i Lions har ett starkt socialt och humanitärt
engagemang. Vi älskar att hjälpa till och tar stort samhällsansvar.
Det är våra medlemmars gemensamma och starka värderingar som
håller ihop Lions.
• Förtroendegapet mellan multipeldistriktet och distrikten på ena
sidan och klubbarna på den andra sidan, upplevs som betydande.
Vi måste samla upp hela vår organisation för att kunna sträva mot
det gemensamma målet. Vi måste nu tydliggöra vad vi menar med
att	ge	klubbarna	större	inflytande	i	den	demokratiska	processen.
• Våra möten, på alla nivåer i vår organisation ska utvecklas och
göras mer attraktiva för våra medlemmar.
• Covid-19 är ett mycket allvarligt hot mot vår organisation, såväl på
medlems- som aktivitetssidan. Vi måste nu, omgående, få på plats
ett förebyggande arbete, med råd och stöd, för att minimera den
skada som redan åsamkats vår organisation.
I extern marknadsföring och intern information använder vi våra
internationella och nationella deviser:

We serve – Vi hjälper & För samhällsansvar och livskvalitet

Beskrivning av planerad verksamhet 2021 – 2022.
• Global Action Team (GAT)
Global Action Team ska fokusera på samarbete utifrån Lions Clubs
Internationals tre pelare
– ledarutveckling, medlemsutveckling och innovativa hjälpinsatser.
Förutom att GAT är ett sammanhållet team bildar de enskilda
pelarna ett nätverk tillsammans med sina motsvarigheter i

VERKSAMHETSPLAN & VERKSAMHETSMÅL 2021 – 2022
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Göteborg och Malmö.
Medel är de samlade GMT-strukturerna, MDGAT och PR-Info-
kommittén.
Mätbara mål är den medlemsrekryteringskampanj som ska 
genomföras i anslutning till Världsliondagen, den 8 oktober, 
på temat LCIF – Syn. Arbetet med att stödja medlems- och 
klubbutvecklingen i storstadsområden, Stockholm - Göteborg - 
Malmö, ska ha påbörjats.

• Global Service Team (GST)
Vi står inför ett stort behov av förnyelsearbete på grund av
förändringar i vårt samhälle och ökad konkurrens från liknande
hjälporganisationer som Lions. Samtidigt som samhället förändras
finns	det	ändå	ett	stort	engagemang	hos	allmänheten	som	vill	hjälpa
till både ekonomiskt och med sin tid. Det är låg kännedom om Lions
i Sverige. Vi har på grund av våra många olika projekt en otydlig
profil	och	därför	blir	budskapet	också	otydligt;	vilka	är	vi	–	vad	gör
vi – vad vill vi. Detta bidrar till att vi blir otydliga i kommunikationen
med våra bidragsgivare. För att framstå tydliga måste vi välja vilken/
vilka av våra fem prioriterade hjälpområden, syn – hunger – miljö –
diabetes – barncancer, som Lions ska arbeta med.
Detta för att skapa ett enhetligt budskap. Våra aktiviteter ska ge
förutsättningar för att starta en specialklubb i varje distrikt. Samtliga
GST-koordinatorer,	inom	MD	och	distrikten,	ska	träffas	tidigt	under
verksamhetsåret för utarbetande av en gemensam och distriktsvisa
arbetsplaner. Avstämning görs varje månad. Nationella aktiviteter
ska genomföras i anslutning till Världsdiabetesdagen den 14
november, tema Barndiabetes, och Världsmiljö-/Världsvattendagen
den 5 juni, tema Vatten.
Registreringarna av aktiviteter i MyLion ska öka under
verksamhetsåret.
Medel för detta är GST och GST-koordinatorerna i distrikten, MD:S
GAT, samt PR- Info-kommittén.
Mätbara mål är att Världsdiabetesdagen, den 14 november,
genomförs på temat barndiabetes och i samarbete med
Barndiabetesfonden, att Världsmiljödagen, den 5 juni, genomförs
på temat vatten och i samarbete med miljökommittén. Antalet
servicerapporter 2021 – 2022 ska öka i förhållande till 2020 – 2021,
så vi når de globala målen.

• New Voices (NV)
Initiativet New Voices ska öka jämlikhet och mångfald i vår
organisation. Detta sker genom att vi ökar antalet kvinnor, unga
vuxna och andra underrepresenterade grupper i Lions. New Voices
ska bidra till att skapa önskvärd balans i Lions.

New Voices ska utveckla en strategi för att öka de 
underrepresenterade grupperna i Lions klubbar. En exempelsamling 
ska sammanställas som visar vilka verktyg klubbarna kan använda i 
sin rekrytering av underrepresenterade grupper.
Aktiv samverkan ska ske mellan NV och GMT, inom ramen för GAT.
Medel för detta är MD-koordinatorn och distriktens koordinatorer i 
samverkan med MDGMT.
Mätbara mål är att de underrepresenterade grupperna ska öka samt 
att en riktad rekryteringsaktivitet ska genomföras i varje distrikt.

• Multipeldistriktets ungdomssektion (LEO)
Lions leoklubbprogram ger unga människor mellan 12 och 30 år en
möjlighet	att	tillhandahålla	hjälp,	utveckla	ledarfärdigheter,	träffa	nya
vänner och ha roligt. Leos medlemmar är ledare som planerar och
genomför projekt. Leomedlemmarna är en viktig del av Lions familj
och tillför inspiration, energi och ett nytt perspektiv.
Leo Sverige genomför tillsammans med Leo Danmark Leo Europa
Forum (LEF) från den 14 till den 21 augusti 2021. Arbetsnamnet är
Swedania.
Utvecklingsmålet	är	att	det	vid	verksamhetsårets	slut	ska	finnas
fem aktiva klubbar med 50 medlemmar. Internationella LEO-dagen,
den 5 december, ska uppmärksammas. MD:s LEO- koordinator ska

fungera som leoklubbrådgivare för distrikt och lionsklubbar.
LEO:s verksamhet ska styras mot en ökad digitalisering. Ungdomar 
som rekryteras till volontärengagemang ska uppmuntras att söka 
medlemskap i en digital LEO-klubb. LEO ska även uppmuntras 
delta i MD:s kommittéarbete.
Medel för detta är MD:s LEO-koordinator och koordinatorerna i 
distrikten i samverkan med MDGAT.
Mätbara	mål	är	det	vid	verksamhetsårets	slut	ska	finnas	50	LEO-
medlemmar och fem aktiva klubbar. Den internationella LEO-dagen, 
den 5 december, ska uppmärksammas.

• Volontärverksamhet inom Lions Sverige
Guvernörsrådet kommer under verksamhetsåret arbeta vidare med
den modell, tidigare beslutad, om hur Lions Sverige kan starta
volontärverksamhet i lokala, nationella och internationella projekt.
Det är särskilt ungdomar som ska engageras i dessa projekt.
I vissa klubbaktiviteter behövs också större medverkan än klubben
kan svara upp emot. Medverkan av klubbvis engagerade volontärer
kan här stärka klubben genom att möjliggöra större aktiviteter.
Särskilt viktigt är att engagera de underrepresenterade grupperna.
Arbetet med volontärer som stöd i Lions verksamhet har påbörjats
under verksamhetsåret 2020 – 2021. Efter utvärdering kommer
implementeringen att fortsätta.
Medel för detta är MDGST och MDGMT i samverkan med distrikt
och klubbar. Mätbart mål är hur många klubbar som har engagerat
volontärer i sin verksamhet.

• Multipeldistriktets Hedersråd (MDHR)
Hedersråden består av PDG som besitter stor erfarenhet och
kunskap om Lions. Strävan är att i högre utsträckning använda
MDHR som rådgivare och remissinstans i frågor som kräver särskild
kompetens och erfarenhet, något som hittills till största delen varit
outnyttjat. MD Hedersråd ska vara ett aktivt stöd åt GRO och GR.
Hedersrådet tar fram förslag på ärenden, frågor, utredningar mm
som såväl MDHR som distriktens hedersråd kan medverka i eller
driva. GRO och GR har en viktig uppgift i att se till att MDHR:s
erfarenhet	och	kompetens	tas	tillvara.	Här	finns	en	potential,	och	en
vilja från HR:s sida, som ska tillvaratas av GRO och guvernörsrådet.
HR ska också, när så bedöms möjligt, arrangera hedersrådsmöten.
En arbetsplan upprättas för MDHR verksamhet. Inom Lions
Sverige	finns	ingen	beredskap	för	att	stödja	vår	organisation	efter
Covid-19:s framfart. Den utgör ett hot när klubbarna åter ska gå in
i ett normalläge. Hedersrådet ska arbeta fram en handlingsplan,
med råd och stöd, för att minimera den skada som åsamkats vår
organisation. Vi går in i ett nytt landskap med nya sätt att leva,
arbeta och hjälpa.
Medel är MD:s hedersråd samt GRO och guvernörsrådet.
Mätbara mål är hur många yttranden HR har avlämnat på uppdrag
av GRO och guvernörsrådet, samt att HR har upprättat en
handlingsplan för hur vi kan minimera skadorna, med bibehållet
engagemang och motivation, efter Covid-19.

• Lions Clubs International Foundation (LCIF)
Lions Clubs International Foundation är ren fundamental del av
Lions verksamhet och en viktig förutsättning för att Lions ska kunna
genomföra internationella hjälpprojekt.
Lions Clubs International (LCI) är världens största och mest
effektiva	hjälporganisation	och	Lions	medlemmar	är	respekterade
i världen vad gäller humanitära hjälpinsatser. Humanitärt arbete är
det centrala uppdraget. Genom löpande information från LCIF ska
Lions	Sveriges	bidrag	till	Lions	internationella	katastroffond	öka,	att
användas exempelvis vid naturkatastrofer, humanitära katastrofer
och vid andra behov.
Kunskapen om vad LCIF är och vad organisationen gör måste öka
i hela vår organisation. Arbetet ska inriktas på att få ett fungerande
informationssystem från MD och ut i klubbarna. Ett väl fungerande
team, bestående av koordinatorerna i MD och distrikten, är
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avgörande för detta. Härigenom ges också bättre förutsättningar att 
nå uppsatta mål. Det ska uppmärksammas att LCIF även kan lämna 
bidrag till aktiviteter och projekt.
Medel för detta är MD:S LCIF-koordinator och distriktens 
koordinatorer, i samverkan med MDGAT.
Mätbart	mål	är	att	fler	klubbar	bidrar	med	medel	till	LCIF.	Det	är	
angeläget	att	fler	klubbar	utser	LCIF-koordinatorer.

• Marknadsföring – PR – Information
Lions främsta medel för sin marknadsföring är medlemmarna.
Om dessa förses med kunskap, entusiasm och ett lätt använt
informationsmaterial så kan viktig marknadsföring ske genom
alla våra medlemmar. PR – kommitténs uppdrag är att göra Lions
mer synligt samt att öka kunskapen om Lions och det vi uträttar.
Fokus har hittills varit på att publicera pressmeddelanden och
artiklar.	Under	verksamhetsåret	måste	arbetet	intensifieras	med
att involvera distrikten och klubbarna i arbetet. Primärt genom
att det utvecklas ett samarbete mellan MD:s PR-kommitté och
motsvarigheten ute i distrikten. Klubbarna ska stimuleras till att
vara en källa till information till MD:s PR-kommitté. Informationen
bearbetas av PR- kommittén till en användbar form som klubbarna
kan använda till lokala presskontakter och sociala medier.
Genom åren har det diskuterats mycket kring PR och
marknadsföring, utan att det givit påtagliga resultat i hur
detta ska ske. Det gäller såväl den externa som den interna
kommunikationen. PR-kommittén får därför i uppdrag att arbeta
fram en heltäckande marknadsplan för MD 101 så att beslut om
denna kan tas under verksamhetsåret. Hänsyn bör under arbetet
tas till Springtimes analys och rekommendationer från 2018.

Kommittén ska synliggöra Lions genom artiklar i 
såväl traditionell som social media. Goda exempel ur Lions 
hjälpverksamhet, såväl lokalt som globalt, ska lyftas fram. En 
fungerande informationskanal mellan klubbarna, distrikten och MD 
ska etableras.
Medel för detta är PR-kommittén, guvernörsrådet samt Lions kontor 
och redaktionen för tidningen Lion.
Mätbart mål är antalet artiklar i media samt den marknadsplan som 
kommittén ska arbeta fram under verksamhetsåret

• Ungdomsverksamheten – ungdomsutbyte
Distriktens och klubbarnas arbete med nationella och internationella
ungdomsläger är en grundbult i Lions verksamhet. Att arrangera
ungdomsläger i Sverige är dessutom ett krav när MD 101 skickar
svenska ungdomar till internationella ungdomsläger. Målsättningen
är att klubbar som sponsrar ungdomar 17 – 21 år till internationella
ungdomsläger eller till internationella ungdomsläger i Sverige
skickar ut lika många ungdomar som vi tar emot till våra svenska
läger. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med information så att
klubbarna känner sig trygga med att informera ungdomarna om
hur man skriver en ansökan samt att klubbarna tipsar varandra om
olika sätt att nå ungdomar som vill delta. Under verksamhetsåret
2021 – 2022 planeras för två svenska läger, i distrikten N och V.
Målsättningen är att 50 svenska ungdomar åker på läger samt att de
två nämnda lägren genomförs.
Medel för detta är YED, VYED, YEC och Lions klubbar.
Mätbara mål är att det under 2021 - 2022 planeras för två
internationella ungdomsläger i Sverige under 2022 - 2023 samt att
50 svenska ungdomar åker på ungdomsläger.
Ungdomskommittén ska tillsammans med Lions Quest och PR-
kommittén tydliggöra Lions ståndpunkt vad gäller mobbing och
kränkande behandling.

• Lions Quest – Tillsammans
Lions Quest – Tillsammans är ett värdegrundsprogram som vänder
sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet.
Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal

och är väl anpassat till de senaste läroplanerna. Programmet 
är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende. 
Lions Quest arbetar inom området etik och livskvalitet för att 
erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Programmet vill stärka 
barn och ungdomars självdiciplin, ärlighet, familjelojalitet och 
samhällsengagemang. Lions Quest är en del av arbetet mot 
mobbing och kränkande behandling. Detta ska tydliggöras i 
samarbete med ungdomskommittén och PR-kommittén
Förenta Nationerna (FN) anser att Lions Quest-Tillsammans är 
världens	mest	effektiva	program	mot	drogmissbruk	och	mobbing.
Medel för detta är tillsättandet av säljare, för försäljning av kurser 
mot en fast provision per kurs.
Mätbart mål är dessutom ökad marknadsföring av kursutbudet 
och ett ökat antal genomförda kurser. Under verksamhetsåret 
ska förskolan prioriteras och i varje distrikt ska lämpliga förskolor 
inventeras.
Medel för detta är Stiftelsen Lions Quest och Lions klubbar samt 
PR-kommittén.

• Lions mot narkotika.
Lions fortsätter att stödja Tullverkets arbete för att förhindra
att narkotika kommer in i landet. Stödet ges till inköp av
narkotikasökhundar. Hundarna är även utbildade och tränade i
att söka efter vapen och ammunition. Dessa hundar blir således
ytterligare ett verktyg i kampen mot införsel av narkotika,
vapen och ammunition. Samarbetet med Tullverket fungerar
bra och Lions mål är att kunna bidra till att möta efterfrågan på
narkotikasökhundar.
Lions stödjer även arbetet mot alkohol, narkotika, droger och
tobak genom medlemskapet i Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN).
Målet är att kunna möta Tullverkets efterfrågan på
narkotikasökhundar.

• Katastrofberedskapen
Katastrofberedskapens, inom Lions Sverige, syfte är att med
penningmedel som ställts till förfogande av Sveriges lionsklubbar,
och	andra	givare,	snabbt	kunna	ge	hjälp	vid	inträffade	katastrofer
och andra nödsituationer såväl i Sverige som utomlands.
Katastrofberedskapens styrelse ska ha arbetsformer som
garanterar detta.
Mätbart mål är att klubbarna fortsättningsvis bidrar med medel
samt att katastrofberedskapens styrelse snabbt tar beslut på
begäran om bidrag.

• Beredskapsorganisationen – vi ger stöd till lokalsamhället
Sveriges Lions motto är ”För samhällsansvar och livskvalitet”.
Detta ska vi naturligtvis leva upp till, genom att verka för att
Sveriges Lions bygger upp förmåga och möjlighet att aktivt stödja
i olika faser vid inhemska kriser och katastrofer. Vi ska verka inom
ramen för den hjälporganisation vi är och med den förmåga vi kan
uppbringa. Lions ska inte vara en räddningsorganisation. Syftet är
att visa att Lions är en del av civilsamhället.
Beredskapsorganisationen ska byggas lokalt, av klubbar
eller	zoner.	Samverkansavtal	ska	träffas	med	den	lokala
räddningstjänsten/räddningschefen. I avtalet ska regleras vilka
tjänster Lions ska bidra med och vilken kompetens hos Lions som
detta förutsätter. På nationell nivå sker samordningen genom
guvernörsrådets arbetsutskott.
Medel för detta är guvernörsrådet samt zoner och klubbar. Mätbart
mål	är	hur	många	samverkansavtal	som	träffats.

• Lions är en miljömedveten hjälporganisation
Lions ska, med sina förutsättningar, bidra till en miljömässig
och långsiktigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre
dimensioner, miljömässig, social och ekonomisk. Alla tre är lika
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viktiga för att en förändring mot ökad hållbarhet ska lyckas. Lions 
verkar främst inom social hållbarhet med alla våra hjälpprojekt, 
såsom med katastrofstöd och förebyggande arbete. Vi ska bedriva 
ett aktivt miljöarbete i samverkan med medlemmar och andra 
intressenter. Detta sker genom att kartlägga och minska vår 
miljöpåverkan i projekt, aktiviteter, resande och materialval samt 
att stödja andra aktörer med miljöpris. Sveriges Lions miljöpris 
ska bidra till att stötta och uppmärksamma miljöfrågan samt ge 
oss uppmärksamhet i press och sociala medier. Samåkandet och 
att välja fossilfria alternativ för web-möten och telefonkonferenser 
när detta är användbart och möjligt. Lions resepolicy ska följas. 
Klubbarna ska stimuleras till att genomföra lokala aktiviteter som 
ger avtryck i lokal media. Samarbete ska etableras med Baltic Sea 
Lions och inom Nordiska Samarbetsrådet.
Världsmiljödagen, den 5 juni, ska uppmärksammas genom en 
nationell aktivitet, där temat ska vara vatten.
 Medel är det miljöarbete som bedrivs i våra klubbar, MDGST och 
miljöansvariga i distrikt och klubbar.
Mätbara mål är antalet miljöaktiviteter som genomförs i klubbarna, 
att samverkan etableras med Marint Kunskapscenter samt att 
Sveriges Lions miljöpris delas ut.

• Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har till uppgift att vara mottagare
av de bidrag som kommer från allmänheten. Lionsklubbarna ska
inte skicka några bidrag till hjälpfonden. Klubbarna ska informeras
om fonden och om allmänhetens möjlighet att lämna bidrag. Mätbart
mål är att klubbarna kan informera allmänheten om fonden och dess
90- konto.

• Bring Quality to Life (BQtL) – Tältaktiviteten
Bring Quality to Life är samlingsnamnet för en aktivitet där Lions
Sverige i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB), bidrar till att göra livet bättre efter en katastrof.
BQtL, eller Tältaktiviteten, är den internationellt mest kända aktivitet
som drivs av Lions Sverige. Lions Sverige köper in tält som lagras
i MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan om hjälp
vid katastrof- och krissituationer kan människor i nöd ges tak över
huvudet tack vare tälten.
Mätbart	mål	är	att	det	ska	finnas	minst	500	tält	i	MSB:s	lager	i
Kristinehamn,	för	att	användas	till	katastrofinsatser	internationellt,
men även vid inhemska kriser och katastrofer.

• Water Means Life (WML)
Sveriges Lions vattenprojekt I Somalia gör skillnad. Den nytta
som vattenprojektet bidragit till för samhällen i Somalia är
överväldigande. Flera byar i närliggande område har nu fått rent
dricksvatten, vilket alltid varit en dröm för människorna i området.
Första borrhålet i byn Beeliwacatay, som gav tillförlitligt rent
dricksvatten till tusentals människor, gör att de fått bättre livskvalitet,
god hälsa för alla – framförallt kvinnor och barn.
Samhället ges möjlighet till en bra framtid och de boende behöver
inte	fly	på	grund	av	vattenbrist.
Under verksamhetsåret 2020 – 2021 kommer borrhål nummer två
att påbörjas i byn Hamure. Borrhål nummer tre kommer att göras
under verksamhetsåret 2021 – 2022.
Målet är att WML ska fullföljas utifrån beslutad plan.

• Nationella insamlingar
Nationella insamlingar kommer att genomföras enligt beslutad
planering. Alla insamlingar/aktiviteter ger möjlighet till rekrytering av
nya medlemmar till Lions genom att vi även informerar om Lions.
Strävan är att öka summan av insamlade medel till nationella och
internationella hjälpprojekt. Lions Sveriges klubbar förenas i en
gemensam aktivitet.
Nationell insamling ska ske under verksamhetsårets andra kvartal
till förmån för Water Means Life (WML), Somaliaprojektet.

Medel är en insamling som organiseras och genomförs i samråd 
mellan MDGST, WML och PR-Info-kommittén samt med bidrag från 
LCIF.
Mätbart	mål	är	att	insamlingen	ska	ge	medfinansiering	för	att	kunna	
söka Grant från LCIF, för projektets borrhål nummer tre.

• Internationella hjälpprojekt.
De	internationella	hjälpprojekten	utgör	flaggskeppen	i	Lions
verksamhet. De är därmed också ett viktigt inslag i vårt varumärke.
Projektkoordinatorn ska informera distrikt och klubbar om
möjligheten att starta sådana projekt. Koordinatorn ska också vara
behjälplig med att planera projekten. GR ska göra en bedömning
av hur många projekt som ska kunna få statusen av MD-projekt,
där projektägandet går över till MD. Aktuella initiativ kan utgå utifrån
LCI:s fokusområden. Solenergi och vatten är av intresse, men även
social exkludering.
Projektkoordinatorn ska pröva möjligheten till ett samarbete mellan
Lions Sverige och Second Chance Medical.
Målet är att pröva om MD kan ta ansvar för ytterligare internationella
hjälpprojekt.

• Riksmöteskommittén (RMK)
Under verksamhetsåret 2021 – 2022, den 27 – 28 maj, kommer
riksmöte att genomföras i Falun. Under hösten 2021 kommer alla
underlag att tas fram av Riksmöteskommittén. Allt kommer att
presenteras i tidningen Lion och på MD:s hemsida. Beslut om de
sista underlagen till ”Riksmötestrycket” fattas på GR 5. RMK arbetar
parallellt med att ta fram underlag för beslut om riksmötena 2023,
2024 och 2025.
RMK:s målsättning är att ta vara på de kunskaper som
arrangemangen ger för att ständigt kunna förbättra. Förhoppningen
är	kostnadseffektiva	och	prisvärda	arrangemang	så	att	många
lionsmedlemmar känner sig lockade att delta i den demokratiska
processen.
RMK kommer även att planera för NSR Council Meeting 2023 som
ska presenteras på NSR Council Meeting 2022.
Medel för detta är RMK i samverkan med GRAU och GR.
Mätbara mål är att RM 2022 genomförs samt att NSR Council
Meeting 2023 planeras.

• Nordiska Samarbetsrådet (NSR)
Nordiska Samarbetsrådet är ett samarbetsforum mellan de fem
nordiska	multipeldistrikten;	Sverige	–	Norge	–	Danmark	–	Finland
– Island. En av de främsta anledningarna till att NSR etablerades
var att Norden skulle få en stark röst i Lions Clubs International. Vi
har i princip alltid haft en nordisk representant i den Internationella
styrelsen, en internationell direktor. En annan anledning var att de
nordiska distriktsguvernörerna och kommittéordförandena skulle
ha ett tillfälle för erfarenhetsutbyte för att kunna arbeta med en
gemensam strategi för framtiden. Sammanhållningen i Norden har
stärks genom de samnordiska internationella hjälpprojekten.
Medel är de gemensamma Lionsstrukturerna inom de nordiska
länderna samt NSR:s CC- och OC-grupper.
Mätbart	mål	är	intensifierat	sektorsvis	samarbete,	primärt	inom	GLT,
GMT, GST och LCIF.

• Lions Clubs International (LCI)
Multipeldistriktet har under verksamhetsåret, och ytterligare ett
år, fördelen av att ha en internationell direktor som medlem i den
internationella styrelsen.
Det innebär möjlighet till en nära och tät kontakt, samt snabb
information. Detta är naturligtvis något som MD 101 ska använda
sig av. Det ger till exempel möjlighet att lyfta MD:s internationella
hjälpprojekt, och andra projekt, i den internationella styrelsen.
Klubbarna kommer att få en större insyn i Lions internationella
arbete.
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Målet är att MD, distrikt och klubbar snabbt ska få aktuell 
information från LCI och internationella styrelsen.

• IT- policy
Guvernörsrådet	ska	fortlöpande	uppdatera	och	uppgradera	befintlig
IT-policy i syfte att skydda Lions verksamheter och tjänstepersoner.
Det ska säkerställas att gällande lagstiftning efterlevs vid
användandet av IT-resurser. Stöd ska ges till klubbarna i form av
utbildning, till exempel hur IT används vid all form av registrering,
såsom i MyLCI. Fortsatt utbildning ska genomföras för att öka
klubbarnas kompetens under den pågående digitaliseringen.
Det ger möjlighet till digitala medlemsmöten med deltagande av
externa tjänstepersoner. Digitala möten har kommit för att stanna.
Förberedelser ska göras så att virtuella klubbar kan startas. Mätbart
mål är att MD tar fram två digitala plattformar och en instruktion som
visar hur klubbarna kan genomföra sina möten.

• Multipeldistriktets ekonomifrågor
Guvernörsrådet kommer under verksamhetsåret 2021 – 2022 att
verka för att hålla den administrativa resultatbudgeten i balans i
förhållande till fastställd budget. Den ekonomiska ram vi har att
förhålla oss till kommer att minska, på grund av ett prognosticerat
medlemstapp. Ingen kommitté eller arbetsgrupp får utan särskilt
medgivande överskrida eller göra avsteg från tilldelad budgetram.
Avstämning ska ske kontinuerligt och i jämförelse med gällande
förutsättningar och prognos. Målsättningen är att beslutad
resepolicy ska efterlevas fullt ut.
Målet är att uppfylla den av Riksmötet beslutade rambudgeten.

• General Data Protection Regulation (GDPR)
GDPR betyder “General Data Protection Regulation” och
ersätter den tidigare ”Personuppgiftslagen”. GDPR syftar till att
stärka och harmonisera skyddet för fysiska personer inom den
Europeiska Unionen. Den berör även organisationer såsom Lions.
Personuppgifter	inom	Lions	ska	finnas	bakom	lösenordsskydd.
Spridandet av personuppgifter måste vara godkänt av personen
i fråga. GDPR omfattar hela Lionskedjan från MD 101 till den
enskilda klubben.
Målet är att MD, distrikt och klubbar ska efterleva det regelverk som
gäller för GDPR.

• Lions kontor
Lions	kontor	ska	ha	en	effektiv	organisation	som	ska	kunna	ge
bra service till hela organisationen. Lions kontor ska ha nöjda
medarbetare som ska verka i en bra arbetsmiljö. Kontoret ska
kunna ge hjälp och stöd till distrikten och klubbarna. Kontoret ska
vara behjälpligt med att genomföra Lions möten via Webmöten, i
avsikt att hålla nere kostnaden för våra möten. Miljöaspekten är
även viktig i sammanhanget.
Lions kontor arbetar utifrån principerna att ge bästa möjliga hjälp
och assistans, positivt bemötande och hög nöjdgrad.
Målet är att kontorets personal även fortsättningsvis ska arbeta i en
bra arbetsmiljö.

Kivik, Västerås, Vilhelmina, Trosa, Sölvesborg och Tranemo. 
Februari 2021.

Alf-Göran Andersson
VGRO, MD 101
Lena Nyqvist 1VDG Distrikt 101-M, Kenth Löfgren 1VDG Distrikt 
101-N, Mats Gernandt 1VDG Distrikt 101-O, Sten-Yngve Södergren
1VDG Distrikt 101-S, Per-Johan Sigman 1VDG, Distrikt 101-V
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STADGAR FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE
Antagna av Riksmötet 2015 i Lund att gälla från och med 
den 1 juli 2015 och senast ändrade av Riksmötet och GR 
2021.

Överlägsenhet
Stadgar och arbetsordning för multipeldistrikt reglerar 
multipeldistriktets verksamhet och får inte stå i konflikt 
med internationella stadgar och arbetsordning samt 
Lions Clubs Internationals policy. Om det råder konflikt 
mellan multipeldistriktets stadgar och arbetsordning 
och internationella stadgar och arbetsordning ska 
bestämmelserna i internationella stadgar och arbetsordning 
samt Lions Clubs Internationals policy tillämpas.

Multipeldistriktets programförklaring och motto
§ 1 Multipeldistrikt 101 Sverige (MD) är en del av
Lions Clubs International (LCI) som är en internationell
sammanslutning av klubbar vilka genom vänskap och aktiva
insatser dels hjälper människor i nöd eller som av annan
orsak behöver vår hjälp, dels främjar fred i världen. Genom
LCI är Lions Sverige ansluten till FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna och fördömer därmed bl.a. våld
och förtryck i alla former. Lions är en politisk och religiöst
obunden organisation och lionmöten ska vara forum
för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan
inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen. Utöver
LCI:s valspråk “We Serve - Vi hjälper” är Lions Sveriges
motto ”Lions för samhällsansvar och livskvalitet”.
Lions Sverige ska arbeta för att aktiviteter, resor, möten och
administration genomförs med miljöhänsyn.

Multipeldistriktets omfattning och indelning
§ 2 MD 101 Sverige består av klubbar inom Sverige, som
är anslutna till The International Association of Lions Clubs
(Lions Clubs International, LCI).

§ 3 MD är indelat i deldistrikt. Förändring av antalet
deldistrikt och gränserna för dem beslutas av LCI efter
framställning från riksmötet.

Riksmötet
§ 4 Riksmötet är MD:s högsta beslutande organ. Riksmötet
fastställer verksamhetsplan, administrativ budget och
nationell medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
samt beslutar om förslag och motioner ska bifallas helt eller
delvis eller avslås.

Guvernörsrådet (GR)
§ 5 GR består av de inom varje distrikt valda
distriktsguvernörerna och av guvernörsrådets ordförande
(GRO).
Till GRO kan en nuvarande eller en tidigare
distriktsguvernör väljas.

§ 6 GR har ansvaret för Lions Sveriges angelägenheter
innefattande såväl de av riksmötet som GR beslutade
riksomfattande aktiviteterna som rör MD:s hjälpprojekt,
medlemstillväxt, organisation, ekonomiförvaltning och övrig
administration. Därutöver är GR ett rådgivande organ åt
medlemmar, klubbar och distrikt.

§ 7 GR ska särskilt
– diskutera och inom MD rekommendera riktlinjer rörande
samordnande åtgärder för att stimulera medlemmar och
klubbar i Lions arbetet
– svara för MD:s information till medlemmar och klubbar
– verka för att de personer som åtar sig uppdrag inom Lions
Sverige erbjuds möjligheter till utbildning för uppdraget
– inför riksmötet lägga fram förslag till administrativ budget
för nästkommande verksamhetsår
– förvalta de av klubbarna inbetalda aktivitetsmedlen och
MD:s administrativa medel samt följa upp den av riksmötet
fastställda administrativa budgeten
GR ska i övrigt arbeta på det sätt som framgår av MD:s
arbetsordning.

§ 8 GR får i brådskande ärenden besluta om att ett möte
hålls som telefonmöte eller liknande t.ex. per capsulam.
Beslut som fattas vid ett sådant möte ska protokollföras
särskilt.
GR bör delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av
principiell natur till GRO eller AU eller till MD:s koordinatorer,
kommittéer eller projektgrupper eller till enskild medlem.
GRO får utan särskild delegation besluta i brådskande
ärenden där ett möte med GR eller AU inte hinner
inväntas. Beslut som fattats med stöd av delegation eller i
brådskande ärenden ska anmälas till GR respektive AU vid
nästkommande ordinarie möte.

§ 9 Vid omröstning inom GR har distriktsguvernörerna och
GRO rösträtt. GRO har utslagsröst vid lika röstetal utom vid
val då lottning ska ske.

Arbetsutskottet (AU) och dess ledamöter
§ 10 För handläggning och verkställighet av MD:s
administrativa uppgifter samt för beredning av ärenden till
GR:s sammanträden ska det finnas ett AU.

§ 11 AU består av GRO, som också är utskottets ordförande,
vice GRO, närmast föregående GRO och MD:s controller.

§ 12a GRO och vice GRO väljs av riksmötet för en tid av ett
år.
Omval får inte ske i samma befattning.

§ 12b MD:s controller väljs av riksmötet för en tid av ett år.
Omval får ske.

§ 13 Valbar till posten som GRO är vice GRO. Om
synnerliga skäl föreligger är förutvarande och sittande
distriktsguvernörer valbara.
Valbar till posten som vice GRO är förutvarande och sittande
distriktsguvernörer.
Utöver de krav som föreskrivs i de internationella stadgarna
bör kandidat till posten som såväl GRO som vice GRO ha
erfarenhet från ledande befattning som inkluderat ekonomiskt
ansvar eller motsvarande erfarenheter inom företag,
offentliga sektorn eller annan organisation.

§ 14 MD:s controller ska ha dels kunskap i och erfarenhet av
ekonomisk redovisning, dels kunskap om och bred erfarenhet
av den verksamhet som bedrivs av Lions Sverige.
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Riksvalnämnden
§ 15 För multipeldistriktet ska det finnas en riksvalnämnd
med tre ledamöter.

Lions Sveriges globala arbetsteam (GAT)
§ 15a För att stödja Lions Sverige i arbetet med att nå
verksamhetens mål ska det för multipeldistriktet finnas ett
globalt arbetsteam (GAT).
GAT ska utöver GRO, som är teamets ordförande, bestå
av respektive koordinator för det globala ledarskapsteamet
(GLT), det globala medlemsteamet (GMT) och det globala
serviceteamet (GST)
I distrikt och klubbar ska det finnas motsvarande
organisation.

Multipeldistriktets övriga kommittéer, aktivitetsgrupper, och 
projektgrupper och arbetsgrupper
§ 16 För MD:s ungdomsverksamhet med undantag för LEO-
verksamheten ska det väljas en ungdomskommitté.
För planering av riksmöten ska det väljas en
riksmöteskommitté
GST ska vara hjälpkommitté med MD:s GST-koordinator som
ordförande. GST organiserar arbetsgruppen för katastroftält,
arbetsgruppen för stöd till personer med funktionsvariationer
samt volontärverksamhet.
GR får inrätta de ytterligare aktivitetsgrupper, projektgrupper
och arbetsgrupper som behövs om erforderliga medel
anvisats av riksmötet eller kan erhållas på annat sätt.
GR ska utse ordförande och övriga ledamöter i de
obligatoriska kommittéerna och grupperna och i de
kommittéer och grupper som riksmötet inrättar samt i de
grupper som inrättats av rådet.
Om det uppstår vakans på någon post där personen utsetts
av riksmötet får GR utse en ersättare för tiden fram till nästa
riksmöte.
GR får entlediga en person som valts av riksmötet eller GR
om hen inte fullgör sitt uppdrag enligt de instruktioner som
gäller eller på annat sätt missköter sitt uppdrag.

§ 17 GR ska på verksamhetsårets första GR-möte
besluta om direktiv till kommittéer, aktivitetsgrupper och
arbetsgrupper.

Multipeldistriktets hedersråd
§ 18 De förutvarande distriktsguvernörerna inom MD bildar
MD:s hedersråd. Hedersrådet är ett rådgivande organ till GR.

§ 19 Hedersrådet ska inom sig utse en ordförande.
Hedersrådet får utse ett arbetsutskott och bestämma
utskottets arbetsuppgifter.

Besvärskommitté
§ 20 GR ska vid behov och i enlighet med LCI:s
dokument ”Förfarande vid inlämnande av besvär” utse en
besvärskommitté för prövning av besvär avseende tolkning,
överträdelse och tillämpning av Lions internationella stadgar,
arbetsordning, policy och förfarande. Kommittén ska bestå av
tre ledamöter.
Första stycket gäller i tillämpliga delar även stadgar,
arbetsordning och andra liknande bestämmelser för MD 101
Sverige som antagits av riksmötet.

Räkenskapsår
§ 21 MD:s räkenskapsår tillika verksamhetsår ska vara den 1
juli till och med den 30 juni.

Firma
§ 22 Multipeldistriktets firma tecknas, förutom av GR, av de av
rådet utsedda personerna, dock alltid minst två i förening.

Revision
§ 23 Riksmötet ska årligen utse två revisorer. En
revisor ska vara auktoriserad revisor eller ett av
revisorsnämnden godkänt revisionsbolag och den andre
ska vara förtroendevald. Ersättare ska väljas för såväl
den auktoriserade revisorn eller revisionsbolaget som den
förtroendevalda revisorn.
I revisionslagen (1999:1079) finns föreskrifter om revisorernas
granskning. Utöver vad som anges där ska revisorerna även
granska om MD:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt
att den löpande interna kontrollen är tillfredställande. Den
auktoriserade revisorn och den förtroendevalda revisorn ska
varje år avge var sin revisionsberättelse till riksmötet.

§ 24 För revisorernas arbete gäller, utöver bestämmelserna i
revisionslagen, revisionsreglementet för MD.

DISTRIKTEN

Distriktsmötet
§ 25 Distriktsmötet är högsta beslutande organ inom ett
distrikt. Distriktsmötet ska fastställa en verksamhetsplan
och administrativ budget samt distriktets medlemsavgift för
kommande verksamhetsår.

Distriktsguvernören och distriktsrådet
§ 26 Varje distrikt leds av en distriktsguvernör som ansvarar
för utvecklingen av distriktets verksamhet och medlemstillväxt
samt för genomförandet av de aktiviteter och projekt som
distriktsmötet beslutat. Distriktsguvernörens mandattid löper
från det att hen installerats av den internationella presidenten
tills dess en ny distriktsguvernör installerats. Guvernören ska
till sin hjälp ha ett distriktsråd.
Distriktsguvernören är ordförande för distriktets GAT.

§ 27 Varje distrikt ska vara indelat i zoner och får indelas
i regioner. Distriktsguvernören får besluta om ändring av
distriktets indelning i regioner och zoner.

§ 28 Distriktsrådet består av distriktsguvernören, närmast
föregående distriktsguvernör, första och andra vice
distriktsguvernörerna, distriktskassören, koordinatorerna
för distriktets GLT, GMT och GST samt LCIF-koordinatorn
och de inom distriktet verksamma zonordförandena. Om
distriktsguvernören beslutar att tillsätta distriktssekreterare
och/eller regionordförande ska även de ingå i
distriktsrådet. I distriktsrådet bör även ingå en ansvarig för
ungdomskommittén
Distriktsrådets sammansättning samt rådets arbetsformer
får, inom ramen för vad som framgår av första och andra
styckena, regleras utförligare i en arbetsordning för distriktet.
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§ 37 Varje klubb ska verka i överensstämmelse med LCI:s
syften och etik och följa de beslut och rekommendationer
som fattats av riksmöten och distriktsmöten.
Medel som har samlats 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.

§ 37a Presidenten är ordförande i klubbens GAT.

§ 37b Varje klubb ska anta klubbstadgar och
klubbarbetsordning.
Om en klubb vill anta nya klubbstadgar eller
klubbarbetsordning som avviker från av riksmötet antagna
normalstadgar eller normalarbetsordning ska AU beredas
tillfälle att yttra sig över klubbens förslag. En klubb får endast
anta sådant förslag som tillstyrkts av AU.

§ 38 En klubb får inte begära medel från annan Lions Club.
Ett förslag inom klubben på en klubbövergripande aktivitet
av större omfattning ska tillställas distriktsguvernören före
klubbens beslut.

Avgifter
§ 39 Klubbarna ska betala såväl internationella som
nationella avgifter. Den internationella avgiften beslutas
av Lions internationella kongress. Den nationella avgiften
beslutas av riksmötet och distriktsavgiften av distriktsmötet.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Nomineringar
§ 39a Varje klubb som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter
mot LCI, MD och det egna distriktet får nominera kandidater
till poster som ska väljas av riksmötet, GR eller distriktsmöte.

§ 39b Varje person som nominerats till någon post förväntas
att, inom ramen för Lions etik, avstå från att genom någon
form av kampanj, direkt eller indirekt, marknadsföra sin
kandidatur på annat sätt än vad som framgår av MD:s
arbetsordning.

Val
§ 40 GRO och vice GRO samt kandidat till internationell post
ska väljas av riksmötet genom sluten omröstning.
Distriktsguvernör samt första och andra vice distriktsguvernör
ska väljas av distriktsmötet genom sluten omröstning.
Övriga val ska ske genom sluten omröstning om det begärs.
En kandidat måste erhålla mer än hälften av de avgivna
rösterna för att förklaras vald. Om tre eller flera kandidater
nominerats och ingen erhåller tillräckligt röstetal faller den
kandidat som fått minsta antalet röster bort. Därefter ska ny
omröstning göras mellan de återstående kandidaterna till
dess någon kandidat erhållit majoritet. En blank röstsedel ska
inte räknas som avgiven. Vid lika röstetal ska lottning äga
rum.

§ 29 Distriktsguvernören samt första och andra
vice distriktsguvernören väljs av distriktsmötet.
Distriktsguvernören utser koordinatorer för distriktets
globala ledarskapsteam (GLT), medlemsteam (GMT)
och serviceteam (GST) Behörig är den som uppfyller de
kvalifikationer som fastställts av LCI för respektive befattning.
Om vakans uppstår på posten som distriktsguvernör ska
första vice distriktsguvernören verka som distriktsguvernör
tills posten återbesatts enligt reglerna i den internationella
arbetsordningen.
Zonordförande väljs på zonmöte.
Övriga ledamöter i distriktsrådet utom omedelbart
föregående distriktsguvernör utses av den inkommande
distriktsguvernören efter det att hen har valts.

§ 30 Distriktsrådet sammanträder på kallelse av
distriktsguvernören. Rösträtt inom distriktsrådet tillkommer
rådets ledamöter. Distriktsguvernören är ansvarig för att
distriktsrådets beslut verkställs om inte rådet utsett någon
annan.

§ 31 I varje zon ska finnas en distriktsguvernörens
rådgivande kommitté. Kommittén består av zonordföranden
samt presidenten, 1:e vice presidenten och sekreteraren i
varje klubb inom zonen. Kommitténs sammanträden kallas
zonmöten och är öppna för alla klubbmedlemmar.

§ 32 Zonmöten ska hållas minst tre gånger under
verksamhetsåret. Zonmöten ska hållas under september
och november samt under februari/mars månader. Vid
zonmötet under februari/mars månader ska zonordförande
för nästkommande verksamhetsår väljas av den rådgivande
kommittén.

§ 33 Vid vakans på posten som distriktsguvernör ska
distriktsrådet lämna förslag på behörig ersättare till Lions
Clubs International enligt reglerna i de internationella
stadgarna. Vid vakans på posten som första eller andra vice
distriktsguvernör ska distriktsrådet utse en behörig ersättare.
Om vakans uppkommer på annan post inom distriktsrådet får
distriktsguvernören utse en ersättare
Första vice distriktsguvernör förutsätts kandidera för
val till posten som distriktsguvernör och andra vice
distriktsguvernör förutsätts kandidera till posten som första
vice distriktsguvernör vid nästkommande distriktsmöte.

Räkenskapsår
§ 34 Distriktens räkenskapsår tillika verksamhetsår ska vara
den 1 juli till och med den 30 juni.

Firma
§ 35 Distriktens firma tecknas förutom av distriktsrådet, av de
av rådet utsedda personerna, minst två i förening.

Revision
§ 36 Distriktsmötet ska årligen välja två revisorer samt
två ersättare för revision av distriktets räkenskaper och
förvaltning.

KLUBBARNA

Inriktning
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§ 47 Protokoll från riksmöte ska senast 60 dagar efter
mötet skickas till LCI, GRO, distriktsguvernörerna,
ledamöterna i AU och MD:s revisorer samt ledamöter
och tidigare ledamöter av internationella styrelsen som är
medlem i någon klubb inom MD samt till tidningen Lion för
publicering. Inom samma tid ska dels protokollet publiceras
på multipeldistriktets hemsida, dels ett meddelande om var
protokollet kan läsas skickas till MD:s klubbar.
Protokoll från distriktsmöte ska senast inom 60 dagar efter
mötet skickas till LCI, distriktsguvernören, ledamöterna i
distriktsrådet och klubbarna inom deldistriktet.
Protokoll och meddelanden får distribueras via e-post

Ändring av stadgarna
§ 48 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom
beslut av riksmöte med två tredjedelars majoritet av de
vid omröstningen närvarande delegaterna och övriga
röstberättigade.

§ 49 Förslag till ändring av stadgarna kan endast tas upp till
behandling efter motion från klubb eller förslag från GR.

§ 41 Ledamot i GR får inte delta i val som förrättas av rådet
till befattning där ledamoten eller partner är nominerad till
befattningen (jäv).
Nominerad person eller partner till en nominerad ska lämna
lokalen när valärendet handläggs.

Riksmöte och Distriktsmöte
§ 42 Riksmöte och ordinarie distriktsmöte ska hållas årligen
med representanter för MD:s och respektive distrikts klubbar.
Riksmöte ska hållas på tid och plats som beslutas av GR
efter förslag från Riksmöteskommittén (RMK).
Distriktsmöte ska hållas på tid och plats som beslutats av
tidigare distriktsmöte. Om något sådant beslut inte fattats ska
distriktsrådet besluta om tid och plats för nästa distriktsmöte.
Distriktsmöte får hållas tidigast i mars månad och senast i
samband med riksmöte.

§ 43 Inbjudan respektive kallelse till riksmöte ska utfärdas av
GRO, och till distriktsmöte av distriktsguvernören, senast 45
dagar före respektive möte.
Inbjudan respektive kallelse till extra distriktsmöte ska
utfärdas snarast möjligt efter beslut eller begäran enligt § 44.
Inbjudan respektive kallelse till riksmöte ska publiceras
i tidningen Lion och på multipeldistriktets hemsida samt
skickas till samtliga medlemmar i multipeldistriktets
lionklubbar.

§ 44 Extra distriktsmöte ska hållas efter beslut av
distriktsguvernören eller distriktsrådet eller efter begäran av
minst tjugo procent av distriktets klubbar. Extra distriktsmöte
får hållas tidigast en månad efter det att distriktets klubbar
erhållit kallelse.

§ 45 Vid riksmöte och distriktsmöte har varje medlem i en
lionklubb rätt att närvara.
Varje instiftad klubb som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter till LCI, MD och det egna distriktet, har rätt att
skicka minst en röstberättigad delegat.
Klubben har rätt till en delegat för varje helt tiotal medlemmar
samt ytterligare en delegat om det överskjutande antalet
medlemmar är minst fem. Antalet delegater ska beräknas
på de medlemmar som tillhört klubben i minst ett år och
en dag utifrån LCI:s medlemsregister den första dagen
i den kalendermånad som föregår riksmötet respektive
distriktsmötet.
Vid riksmöte har dessutom GRO, distriktsguvernörer
och förutvarande ledamöter av internationella styrelsen,
som är medlemmar i en klubb inom MD, fullständiga
delegaträttigheter.
Fjärde stycket gäller också vid distriktsmöte inom respektive
distrikt med undantag för GRO och distriktsguvernörer från
andra distrikt.

§ 46 Varje riksmöte ska besluta om inriktningen av
verksamheten under kommande verksamhetsår. Riksmöte
och distriktsmöte ska i övrigt handlägga ärenden i enlighet
med MD:s arbetsordning. Beslut får fattas i ärende som
inte tagits upp på förhandlingsordningen vid riksmöte
eller distriktsmöte om minst två tredjedelar av närvarande
delegater godkänner att ärendet behandlas.
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Inom ramarna för Lions Clubs Internationals arbetsordning 
gäller följande

ARBETSORDNING FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, 

SVERIGE

Antagen av Riksmötet 2015 i Lund att gälla från och med den 
1 juli 2015 och senast ändrad av Riksmötet 2021.

Multipeldistriktets kommittéer och projektgrupper 
Multipeldistriktets globala arbetsteam
§ 1 MD:s globala arbetsteam (GAT) ansvarar för
genomförandet av planer för att utveckla kunniga ledare
och stärka medlemmarna samt utöka och koordinera MD:s
humanitära insatser och andra serviceinsatser

§ 1a MD:s globala ledarskapsteam (GLT) ansvarar för att
säkerställa att distrikten genom information, handledning och
annat stöd når sina mål för ledautvecklingen.

§ 1b MD:s globala medlemsteam (GMT) ansvarar för dels att
säkerställa att distrikten genom information, handledning och
annat stöd når sina mål för medlemsutvecklingen, dels att
genomföra kampanjer för att rekrytera medlemmar, dels att
utveckla LEO-verksamheten.

§ 1c MD:s globala serviceteam (GST) ansvarar dels för
MD:s serviceaktiviteter, dels för att säkerställa att distrikten
genom information, handledning och annat stöd når sina mål
för serviceaktiviteter inom distriktet, dels för Lions Sveriges
volontärverksamhet.
GST ska aktivt arbeta med att söka idéer och vara mottagare
av olika förslag till serviceärenden.
GST ska, tillsammans med förslagsställare, utreda
förutsättningarna för att genomföra inkomna förslag,
rekommenderar val av aktiviteter och projekt och säkerställa
finansiering av projekt.
GST ska utöver en koordinator bestå av ordförandena för de
aktivitetsgrupper som tillhör GST.
Det globala serviceteamets (GST) aktivitets- och
projektgrupper

§ 2 Sammansättningen av aktivitets- och projektgrupper
beslutas av GR om inte riksmötet beslutat om annat

Aktivitetsgrupper
§ 3 En aktivitetsgrupp som har till uppgift att genomföra
någon form av insamlings- eller serviceaktivitet ska tillhöra
GST om inte GR beslutar annat.
Serviceärenden som är tänkta att pågå under en längre
tid kallas för aktiviteter och ärenden som är kortare/
tidsbestämda kallas för projekt.
Gruppen med ansvar för serviceaktiviteter ansvarar för
beredning och genomförande av MD:s internationella och
nationella serviceaktiviteter.

§ 3a Gruppen med ansvar för aktiviteter för stöd till personer
med funktionsvariationer utser dels livskvalitetspristagare,
dels årets Bragdlejon.
Årets Bragdlejon utses tillsammans med representanter från
Svenska handikappidrottsförbundet. Priset får tilldelas en
manlig och en kvinnlig idrottsutövare med funktionsvariation,

som dels uppnått idrottsresultat av bragdkaraktär, 
dels genom andra särskilt förtjänstfulla personliga 
kvalifikationer och insatser varit föredöme för idrottare med 
funktionsvariation. Priset utdelas om möjligt i samband med 
Riksmötet. 
Gruppen består av ordföranden och en ledamot
En ledamot från gruppen får delta som prisutdelare vid 
Svenska Ungdomsspelen.

Ungdomskommittén
§ 4 Ungdomskommittén ska handlägga ärenden om
ungdomsutbyte, lägerverksamhet och kampen mot droger.
Kommittén ska bestå av ordförande/ YED (Youth Exchange
Director), VYED (vice Youth Exchange Director) och en
ledamot med samordningsansvar för kampen mot droger.
Ledamöterna väljs på ett år och kan väljas om en gång i
vardera befattningen.

§ 4a En kommittéordförande är ansvarig för kommitténs
genomförande av sitt uppdrag och för ekonomin och ska
rapportera till GR på det sätt som rådet beslutar

Projekt och projektledning
§ 5 GR ska utse en projektkoordinator.
Projektkoordinatorn ska ansvara för samordning, styrning
och kontroll av MD:s projekt.

§ 5a En projektgrupp och en projektledare ska utses för varje
projekt.

§ 5b GR får utse ledamöter och ersättare till styrelser för
andra organisationer som lionorganisationen samarbetar
med.

§ 6 En uppdragsbeskrivning ska fastställas för varje projekt
eller aktivitet.
Projekt- och aktivitetsgrupper ska rapportera till
projektkoordinatorn på det sätt GR beslutar.

§ 7 En projektledare är ansvarig för projektets genomförande
och ekonomi och ska rapportera till GR på det sätt som rådet
beslutar.
Detta gäller även en kommittéordförande avseende
kommitténs arbete och ekonomi.

Guvernörsrådets sammanträden
§ 8 GR ska sammanträda minst fyra gånger under
verksamhetsåret.
Om en distriktsguvernör är jävig eller förhindrad att delta
i GR:s sammanträde ska förste vice distriktsguvernören
ersätta distriktsguvernören.
Vid GR:s sammanträden har varje medlem i klubb inom MD
närvaro- och yttranderätt om inte rådet på grund av särskilda
omständigheter beslutar annat.

§ 9 GR får till AU delegera att för rådets räkning
– handha MD:s ekonomiska angelägenheter
– utarbeta förslag till administrativ budget för nästkommande
verksamhetsår
– förvalta MD:s medel i enlighet med GR:s
förvaltningsanvisningar
– anordna riksmötet
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– anställa erforderlig personal och företräda arbetsgivaren
Multipeldistrikt 101 Sverige
– upphandla resor för GR:s räkning
– ta emot och yttra sig över förslag till stadgar och
arbetsordning för enskilda klubbar.

§ 9a Stadgesekreteraren får väljas till sekreterare i GR.

Guvernörsrådets ordförande
§ 10 GRO ska under den internationella styrelsens
överinseende verka som MD:s samordnare och handla på
GR:s vägnar och efter delegation från rådet. I ordförandens
uppgifter ingår särskilt att
– främja organisationens syften
– vara ordförande för MD GAT.
– hjälpa till att kommunicera information beträffande LCI:s
och MD:s bestämmelser, program och evenemang
– dokumentera och tillhandahålla MD:s mål och långsiktiga
planer, som fastställts av GR
– sammankalla möten och leda diskussioner under GR:s
möten.
– leda verksamheten vid riksmötet
– stödja insatser som initieras av den internationella
styrelsen eller GR och som syftar till att skapa och
upprätthålla harmoni och enighet bland distriktsguvernörer
– avge rapporter och utföra de uppgifter som har fastställs i
MD:s stadgar och arbetsordning
– utföra sådana andra administrativa uppgifter som GR
beslutar om och
– verka för att samtliga relevanta handlingar vid

uppdragsperiodens slut överlämnas till hens efterträdare
eller Lions Sveriges kontor för arkivering inom föreskriven tid

Multipeldistriktets controller
§ 11 MD:s controller har under GR och GRO det
övergripande ansvaret för MD:s redovisning. Controllern
ska skaffa sig god kunskap om MD:s ekonomiska
redovisningssystem. Controllern ska lämna förslag till GR
så att verksamheten bedrivs på ett, ur ekonomisk synvinkel,
effektivt och ändamålsenligt sätt.
Controllern ska även fungera som controller för MD:s
kommittéer, arbetsgrupper och projektgrupper om inte GR
beslutar annat.

Riksvalnämnden
§ 12 Riksvalnämnden ska
– ta emot förslag på kandidater till posterna som GRO och
vice GRO
– ta emot förslag på kandidat till posten som MD:s controller
– ta emot förslag på kandidater till kommittéer,
aktivitetsgrupper och projektgrupper
– ta emot förslag på kandidater till internationella poster
– ta emot förslag på kandidater till posterna som
förtroendevald revisor och ersättare
– inför upphandling av revisionsbolag eller extern revisor
begära in minst tre offerter
– aktivt delta i arbetet med att söka lämpliga kandidater, om
förslag på lämpliga kandidater inte inkommer från någon
klubb
– bedöma, rangordna, motivera och föreslå lämpliga
kandidater inför de val som ska göras

§ 13 Har upphört att gälla.

§ 14 Riksvalnämnden ska till riksmötet dels redovisa namnen
på samtliga kandidater till alla poster och lämna förslag till
val, dels redovisa resultatet av genomförd upphandling av
auktoriserad revisor eller revisionsbolag.

§ 15 Valbar till post som ledamot i riksvalnämnden är varje
medlem i en klubb inom MD som fullgjort sina skyldigheter
mot organisationen.
Ledamöterna, som bör komma från olika delar av landet,
väljs på tre år . Den av ledamöterna som fullgör sitt tredje år i
nämnden ska vara nämndens ordförande.
Ledamot i riksvalsnämnden får inte inneha eller vara föremål
för val till någon annan post inom multipeldistriktet.

§ 16 Samtliga kandidater till poster som GRO, vice GRO och
controller samt någon internationell post ska presenteras
med foto, namn, klubbtillhörighet och meritförteckning i
handlingarna inför riksmötet (riksmötestrycket).

Distriktsvalnämnder
§ 17 Varje distriktsguvernör ska utse en distriktsvalnämnd.
Nämnden ska bestå av ordförande och högst fyra ledamöter.
Ledamot i valnämnden ska vid tidpunkten då hen tillträder
eller ingår i nämnden tillhöra en klubb inom distriktet och får
inte inneha någon annan post inom distriktet.

§ 18 Distriktsvalnämndens ordförande ska ta emot
nomineringar från klubbar inom distriktet av kandidater till
posterna som distriktsguvernör samt första och andra vice
distriktsguvernör.
Mottagna nomineringar ska meddelas klubbarna inom
distriktet efter nomineringstidens utgång.

Nomineringar
§ 19 En klubbs nomineringar av kandidater till poster
som ska väljas av riksmötet eller GR ska ges in till
riksvalnämnden senast den 31 december året före det år då
valet ska ske.

En klubb får nominera kandidat till post i den internationella 
styrelsen endast om kandidaten är medlem i en klubb inom 
det egna distriktet.
Om fler är en kandidat till post inom den internationella 
styrelsen nominerats inom ett distrikt ska distriktets kandidat 
utses genom val på ett extra distriktsmöte senast den 15 
februari det år då val ska ske på riksmöte. Protokoll från 
mötet ska skyndsamt skickas till riksvalnämnden.
Distriktsrådet ska yttra sig över distriktets nominering av 
kandidat till post inom den internationella styrelsen, s.k. 
endorsment.
Nominering av kandidater till poster som ska tillsättas av 
distriktsmötet ska ges in till distriktsvalnämndens ordförande 
senast den 31 januari det år som valen ska göras. Ett distrikt 
får på distriktsmöte besluta att nomineringen till poster inom 
distriktet får göras fram till ett senare datum

§ 19a För nominering till riksvalnämnden gäller reglerna i §
15.

§ 19b Den som nominerats till post som ska utses av
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riksmötet förväntas
- att inte själv eller genom representant/ombud ta initiativ
till att besöka klubbar, zoner, distrikt eller seminarier/
utbildningar i akt och mening att driva valpropaganda.
- att inte dela ut eller på annat sätt sprida valpropaganda före
eller vid det riksmöte där val ska göras. Endast den officiella
informationen som publiceras i Riksmötestrycket får utgöra
promotionsmaterial.

Varje kandidat till post inom den internationella styrelsen får 
fem minuter och övriga kandidater får tre minuter för egen 
presentation vid riksmötet. Presentationen får genomföras 
av kandidaten eller av någon annan, ensam eller i delad tid 
med kandidaten. Turordningen för presentationen fastställs 
genom lottdragning. När en kandidat presenteras får övriga 
kandidater inte vara närvarande i lokalen eller på annat sätt 
lyssna till presentationen.

Rösträtt vid riksmöte och distriktsmöte
§ 20 En delegat ska, för att få rösta, vara registrerad innan
förhandlingarna öppnas. Om en mötesdeltagare inte är
anmäld som delegat av sin klubb till riksmöteskommittén,
eller för röstning på distriktsmöte till distriktsrådet, senast
två veckor före förhandlingsdagen får hen registreras som
röstberättigad endast om vederbörande kan styrka att hen är
delegat.
När överläggningarna vid riksmöte eller distriktsmöte har
avslutats i ärenden där det ska röstas, avger röstberättigad
delegat sin röst efter eget val. Röstning genom ombud är inte
tillåten.

§ 21 Vid beslut på såväl riksmöte som distriktsmöte gäller
enkel majoritet om inte annat är särskilt föreskrivet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val
som vid lika röstetal avgörs genom lottning. Om ordföranden
vid riksmöte inte är delegat ska även andra ärenden än
valärenden vid lika röstetal avgöras genom lottning.

Motioner, förslag och betänkanden
§ 22 Motion till riksmöte eller distriktsmöte får endast väckas
av klubb. Motion ska vara skriftlig och undertecknad.

§ 23 Motion till riksmöte ska vara Lions kontor tillhanda
senast den 30 november året före riksmötet. Kontoret
ska omgående vidarebefordra en kopia av motionen till
distriktssekreteraren i motionerande klubbs distrikt. Om
distriktsrådet väljer att yttra sig över motionen ska yttrandet
vara GR tillhanda senast den 15 januari.
GR ska inför RM yttra sig över inkomna motioner. Under
mars månad ska inkomna motioner tillsammans med GR:s
och respektive distriktsråds yttranden göras tillgängliga för
klubbarna på lämpligt sätt. Av ett yttrande ska framgå om en
motion tillstyrks helt eller delvis eller om den avstyrks samt
grunderna för ställningstagandet.

§ 24 Motion till distriktsmöte ska ges in till
distriktssekreteraren senast den 31 januari.

§ 25 En motion får återkallas. Klubb som önskar återkalla
en motion till riksmötet eller distriktsmötet ska anmäla detta
snarast möjligt och senast under behandlingen av punkt

15 vid riksmötesförhandlingarna respektive punkt 18 vid 
distriktsmötesförhandlingarna.

§ 26 Förslag från GR till riksmötet ska med motivering göras
tillgängliga för klubbarna på lämpligt sätt senast under mars
månad.

§ 27 Betänkande från av riksmötet tillsatt grupp ska
tillsammans med guvernörsrådets yttrande göras tillgängligt
för klubbarna på lämpligt sätt senast under mars månad.

§ 28 En motion, ett förslag eller ett betänkande behöver inte
behandlas som en helhet utan får antas helt eller delvis.

Förhandlingsordning vid Riksmöte
§ 29 Riksmötesförhandlingarna ska äga rum enligt följande
ordning.
1. Öppnande av riksmötet
2. Fråga om kallelsen och utskicket av handlingarna till
riksmötet gjorts i enlighet med stadgar och arbetsordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande och vice ordförande
5. Val av två sekreterare
6. Val av två justeringspersoner, som tillsammans med
ordföranden justerar protokollet
7. Val av rösträknare
8. Anmälan av övriga ärenden, punkt 20
9. Fastställande av förhandlingsordningen
10. Närmast föregående guvernörsråds
verksamhetsberättelse och multipeldistriktets resultat- och
balansräkning för verksamhetsår avslutat 30 juni föregående
år
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande och ansvarsfrihet
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) fastställande av disposition av resultatet
c) beslut om ansvarsfrihet
13. Guvernörsråds verksamhetsrapport fram till och med
februari månad innevarande år
14. Förslag från guvernörsrådet
15. Motioner från klubbarna
16. Val av

a) guvernörsrådets ordförande
b) guvernörsrådets vice ordförande
c) controller
d) ledamot i riksvalnämnden
e) revisionsbolag (upphandlat) alternativt auktoriserad

revisor och förtroendevald revisor 
      samt ersättare

f) kandidat till post i den internationella styrelsen
g) ledamot i NSR AU

17. Rapporter från aktivitetsgrupper, arbetsgrupper,
kommittéer och projektgrupper
18. Fastställande och beslut om verksamhetsplan, budget
och nationell medlemsavgift

a) fastställande av kommande års verksamhetsplan
b) beslut om kommande års budget
c) beslut om kommande års nationella medlemsavgift

19. Presentation av kommande års guvernörsråd
20. Övriga ärenden
21. Avslutande av riksmötet
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Punkterna 16 e – g tas inte med i förhandlingsordningen om 
val inte ska förrättas.

Förhandlingsordning vid distriktsmöte
§ 30 Distriktsmötesförhandlingar bör äga rum enligt följande
ordning.
1. Öppnande av distriktsmötet
2. Fråga om kallelsen och utskicket av handlingarna till
distriktsmötet gjorts i enlighet med stadgar och arbetsordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justeringspersoner, som tillsammans med
ordföranden justerar protokollet
7. Val av rösträknare
8. Anmälan av övriga ärenden, punkt 22
9. Fastställande av förhandlingsordningen
10. Närmast föregående distriktsråds verksamhetsberättelse
samt distriktets resultat- och balansräkning för verksamhetsår
avslutat den 30 juni föregående år
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande och ansvarsfrihet

a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) fastställande av disponering av resultatet
c) beslut om ansvarsfrihet

13. Distriktsguvernörens verksamhetsrapport fram till och
med februari månad innevarande år
14. a) Val av distriktsguvernör

b) Val av förste vice distriktsguvernör
c) Val av andre vice distriktsguvernör
d) Val av två revisorer och två ersättare

15. Redovisning av distriktsrådets förslag till internationella
poster
16. Rapporter
17. Förslag från distriktsrådet
18. Motioner från klubbarna
19. Fastställande av kommande års verksamhetsplan,
budget och distriktsavgifter

a) Fastställande av kommande års verksamhetsplan
b) Beslut om kommande års budget
c) Beslut om kommande års distriktsavgift

20. Beslut om kommande distriktsmötesarrangör
21. Presentation av kommande års distriktsråd
22. Övriga ärenden
23. Avslutande av distriktsmötet
Om ett distrikt håller ett extra distriktsmöte enligt § 44 i
multipeldistriktets stadgar ska ärendelistan alltid omfatta
punkterna 1 - 6, 8 och 22 ovan samt i övrigt de av punkterna
7, 9, 10, 18, 19 och 21 som framgår av kallelsen till mötet.
Ärenden som behandlats vid ett extra distriktsmöte med
undantag för ärenden enligt punkterna 1 – 6, 8 och 22
behöver inte behandlas vid närmast kommande ordinarie
distriktsmöte.

Revision
§ 31 Årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut
och övriga redovisningshandlingar samt protokoll från
det senaste räkenskapsåret ska lämnas till revisorerna
senast den 1 december tillsammans med en separat
verksamhetsberättelse om inte årsredovisning används där
denna ingår. Revisorerna ska avge sina revisionsberättelser

till guvernörsrådet respektive distriktsrådet senast den 1 
februari.

Avgifter
§ 32 Klubbarna debiteras de internationella avgifterna av
Lions Clubs International och de nationella avgifterna av
distriktet.

Ändring av arbetsordningen
§ 33 Ändring av arbetsordningen får endast ske på riksmöte
genom beslut med enkel majoritet av de vid omröstningen
närvarande delegaterna.

§ 34 Förslag till ändring av arbetsordningen får endast
väckas genom motion från klubb eller förslag från
guvernörsrådet.
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Distriktets uppgift är att leda och bistå klubbarna i deras 
verksamhet samt bistå distriktsguvernören i dennes arbete. 
Dessutom skall distriktet verka för ett gott samarbete mellan 
klubbarna.

Distriktets stadgar och arbetsordning måste överensstämma 
med multipeldistriktets och Lions Clubs Internationals stadgar 
och arbetsordning samt internationella styrelsens policy.

Distriktsrådets (DR) sammansättning och arbetssätt.
Distriktsrådet består av:
Distriktsguvernör (ordförande) DG
Förste vice distriktsguvernör 1:a VDG
Andra vice distriktsguvernör 2:a VDG
Närmast föregående DG IPDG
Distriktssekreterare DS
Distriktskassör DK
Regionordförande RO
Zonordförande för respektive zon ZO
Ungdomsutbytesordförande YEC
Ordf. för internationella relationer IRC
Medlemsutveckling GMT
Ledarutveckling GLT
Informationsordförande INFO
Global Service Team GST
New Voices NV

Samt ev. andra enligt distriktets stadgar och arbetsordning
Distriktsrådet sammanträder minst fyra (4) gånger per 
verksamhetsår, förslagsvis i augusti, november, februari och i 
samband med distrikts-mötet (DM) samt när behov föreligger.

Distriktsrådets arbets- eller verkställande utskott kan mellan 
sammanträdena ha viss delegationsrätt att besluta i aktuella 
frågor samt att i övrigt förbereda DR-sammanträdena.

Distriktsrådets arbete kan bedrivas i projektform. 
Projektgrupper kan tillsättas under ledning av projektledare 
som ansvarar för projektarbetet.

Fastställd projektplan styr arbetet och projektledarna kan 
utnyttja utomstående expertis och skall rapportera om arbetet 
vid DR- sammanträdena.

Distriktsrådet arrangerar distriktsmötet tillsammans med den 
eller de klubbar som åtagit sig värdskapet. DR ansvarar för 
att DM-handlingar distribueras till distriktets klubbar. 
Handlingarna skall innehålla:
· Föredragningslista
· Verksamhetsberättelser
· Bokslutsrapport och revisionsberättelse.
· Budgetförslag och förslag till medlemsavgift för kommande
verksamhetsår.
· Nomineringar inför val till DG samt första och andra VDG.
· Rapporter i sammandrag från projekt- grupperna.

Årliga klubbesök görs av DG, VDG eller annan DR- 
funktionär som DG anmodar. DG ger riktlinjer för den 
information som skall delges klubbarna genom månatliga 
nyhetsbrev.

DG:s rådgivande kommitté inom varje zon

består av zonordförande (ZO) och zonens klubbars 
presidenter, sekreterare och kassaförvaltare.
Kommitténs uppgift är att i zonen vara DG:s rådgivande organ 
samt vara samordningsorgan för zonens klubbar.

Zonordförande skall
- Arrangera minst tre (3) sammanträden per verksamhetsår,
vanligtvis i september, november och mars (i vissa fall även i
januari). Intressanta program och aktuell information skall ingå
i sammanträdena.
- Arbeta för att klubbarna deltar i distrikts- och riksmöten samt
internationella kongressen.
- Arbeta för en positiv klubb- och medlemsutveckling inom
zonen.
- Arrangera gemensamma projekt och aktiviteter.
- Ansvara för val till ZO och i förekom- mande fall till VZO.

Hedersrådet (HR)
består av tidigare distriktsguvernörer och fungerar som 
remissinstans åt DR samt kan härutöver utöva ett mentorskap. 
HR har en stor samlad erfarenhet och kompetens och kan 
tilldelas speciella uppdrag av DG och/eller DR. Uppdragen kan 
bestå av utredningar och information i olika frågor.

Distriktsvalnämnd
I varje distrikt skall DG utse en valnämnd bestående av 
ordförande (VO) och högst fyra (4) ledamöter.

Distriktsvalnämnden kan lämpligen kompletteras med 
representanter från zonerna som är behjälpliga med de 
praktiska detaljerna i samband med val.

VO skall anmoda klubbarna att nominera kandidater till 
distriktets olika befattningar som distriktsguvernör samt första 
och andra vice distriktsguvernörer.

I förekommande fall även till befattningen som internationell 
direktor. Förslag på denna befattning skall vidaresändas till 
riksvalnämndens ordförande.

För val till zonordförande (ZO) och i förekommande fall till VZO 
fungerar sittande ZO som ansvarig.

Sedan förslag till posterna som DG samt första och andra vice 
DG inkommit sammanställer valnämndens ordförande dessa 
som därefter sänds ut till distriktsmötets delegater tillsammans 
med övriga distriktsmöteshandlingar. Vid genomförande av val 
tjänstgör valnämndens ledamöter som kontrollanter.

Valnämnden uppgift är att infordra förslag och genomföra val – 
ej att föreslå någon av kandidaterna.

Distriktets funktionärer

Distriktsguvernör (DG)
Arbetsuppgifter:
DG är distriktets högsta administrativa tjänsteperson och skall 
ha överinseende över distriktsrådets funktionärer
I uppgifterna ingår särskilt att
1. Främja organisationens syfte och ändamål.
2. Verka för och övervaka bildandet av nya klubbar.
3. Delta aktivt och inspirera andra att bidra till och främja
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effektiv medlemstillväxt och nyklubbildning.
4. Delta aktivt och inspirera andra att bidra till och främja
ledarutveckling på både klubb- och distriktsnivå.
5. Stödja och främja Lions Clubs International Foundation.
6. Vara ordförande vid distriktsmöten, distriktsrådsmöten och
andra möten i distriktet.
7. Utföra sådana andra uppgifter som den internationella
organisationen kan förelägga.

Kvalifikationskrav:
Distriktsguvernören skall efter nominering väljas vid 
distriktsmötet. Nomineras kan den som uppfyller följande 
krav:

a) Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot en invigd klubb i god ekonomisk
ställning tillhörig kandidatens distrikt.
b) Vara nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets
klubbar.
c) För närvarande tjänstgöra som första vice distriktsguvernör
i det distrikt där valet sker.
d) Endast i händelse av att den sittande första vice
distriktsguvernören inte ställer upp för val till distriktsguvernör
eller att befattningen som första vice distriktsguvernör är
vakant vid tiden för distriktsmötet kan en lionmedlem, som
uppfyller kvalifikationskraven för andra vice di41
striktsguvernör i organisationens arbetsordning eller stadgar
och som för närvarande tjänstgör eller tidigare har tjänstgjort
tjänstgjort ett (1) år som medlem av distriktsrådet, uppfylla
kraven i delmoment.

Första vice distriktsguvernör, 1:a VDG Arbetsuppgifter:

Första vice distriktsguvernören står under 
distriktsguvernörens överinseende och skall fungera som 
dennas högsta administrativa assistent.
I dennas särskilda uppgift ingår att:
1) Främja organisationens syfte och ändamål.
2) Spela en aktiv roll i distriktets medlemsutveckling, till
exempel bildande av nya klubbar och främja ledarutbildning.
3) Bekanta sig med guvernörens arbetsuppgifter för att vara
bättre förberedd att ta sig an uppgifter och ansvar i de fall
vakans uppstår på posten som distriktsguvernör.
4) Utföra sådana administrativa uppgifter som åläggs av
distriktsguvernören.
5) Utföra sådana andra uppgifter som den internationella
styrelsen kan förelägga honom/henne genom vice distrikts
guvernörens handbok och andra direktiv.
6) Aktivt delta i distriktsrådsmöten samt leda alla möten i
distriktsguvernörens frånvaro.
7) Delta i guvernörsrådets möten om och när detta är
lämpligt.
8) Delta i upprättandet av distriktets budget.
9) Aktivt delta i alla ärenden som kommer att fortsätta nästa
år.
10) På begäran av distriktsguvernören ha tillsyn över
distriktets kommittéer och delta i granskningen av styrka och
svaghet i distriktet.

Kvalifikationskrav
a. Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot en invigd klubb i god ekonomisk
ställning tillhörig kandidatens distrikt.

b) Vara nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets
klubbar.
c) För närvarande tjänstgöra som andra vice
distriktsguvernör i det distrikt där valet sker.
d) Endast i händelse av att den sittande andra vice
distriktsguvernören inte ställer upp för val till första vice
distriktsguvernör eller att befattningen som andra vice
distriktsguvernör är vakant vid tiden för distriktsmötet kan
en lionmedlem, som uppfyller kvalifikationskraven för andra
vice distriktsguvernör i organisationens arbetsordning eller
stadgar och som för närvarande tjänstgör eller tidigare har
tjänstgjort ett år som medlem av distriktsrådet, uppfylla
kraven i delmoment c.

Andra vice Distriktsguvernör, 2:a VDG Arbetsuppgifter:

Andra vice distriktsguvernören står under 
distriktsguvernörens överinseende och vägledning. I dennas 
särskilda uppgifter ingår att:

1) Främja organisationens syften och ändamål.
2) Aktivt delta och inspirera andra distriktstjänstemän att leda
och främja effektiv medlemstillväxt och nyklubbildning.
3) Utföra andra uppgifter på uppdrag av distriktsguvernören,
till exempel att hjälpa distriktets medlemsordförande.
4) Utföra andra funktioner och agera i enlighet med
organisationens policy.
5) Aktivt delta i alla distriktsrådsmöten och leda alla möten
i den händelse distriktsguvernören och den första vice
distriktsguvernören inte är närvarande.
6) Delta i upprättandet av distriktets budget.
7) Aktivt delta i alla ärenden som kommer att fortsätta under
nästa år.
8) På begäran av distriktsguvernören ha tillsyn över
distriktets kommittéer och delta i granskningen av styrka och
svaghet i distriktet.

Kvalifikationskrav
a) Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter gentemot en invigd klubb i god ekonomisk
ställning tillhörig kandidatens distrikt.
b) Vara nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets
klubbar.
c) Ha tjänstgjort, eller vid tidpunkt då posten som andra
vice distrikts-guvernör tillträds, ha tjänstgjort som president
i en lionklubb under full mandattid, eller större delen
därav, och dessutom som medlem i klubbstyrelsen under
minst två år och som zonordförande, regionordförande,
distriktssekreterare och/eller distriktskassör under full
mandatperiod eller större delen där av.
Ingen av ovanstående befattningar får innehas samtidigt.

Närmast föregående DG (IPDG) Arbetsuppgifter:
Vara DG:s rådgivare och utföra uppdrag som DG önskar.
Samarbeta med övriga DR-funktionärer. Ansvara för LCIF-
arbetet
Främja Lions syften.
Kvalifikationskrav:
Ha fullgjort uppdraget som DG.
Regionordförande (RO)
Posten som RO är inte tvingande utan kan beslutas av 
respektive DG.
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Arbetsuppgifter:
Under DG:s överinseende vara regionens högsta 
administrativa tjänsteman.
Främja Lions syfte och ändamål.
Aktivt delta i nyklubbildning och stärka svaga klubbar. 
Utföra uppgifter som DG förelägger och önskar. Samordna 
projekt och aktiviteter inom regionen samt i samråd med 
zonordföranden göra klubbesök. Vara koordinator mellan 
regionens zoner.

Kvalifikationskrav:
Motsvarande kvalifikationer som zonordförande.
Zonordförande (ZO)
Arbetsuppgifter:
Under DG:s och/eller RO:s överinseende vara zonens högsta 
administrativa tjänsteman.
- Främja Lions syfte och ändamål.
- Vara ordförande i DG:s rådgivande kommitté (zonmötet)
och kalla till stadgeenliga sammanträden.
- Aktivt deltaga i arbetet för nya klubbar och samordna
klubbarnas projekt och aktiviteter.
- Utföra uppgifter som internationella styrelsen förelägger och
önskar.
Besöka samtliga klubbar, arrangera och leda förhandlingarna
vid tre (3) zonmöten.
Zonordförande väljs vid verksamhetsårets tredje
zonmöte - vanligen i mars - efter förslag från klubbarna
av den rådgivande kommittén, som består av sittande
zonordförande, klubbarnas presidenter, sekreterare och
kassör. Varje klubb har således tre röstberättigade ledamöter
i den rådgivande kommittén.

Kvalifikationskrav:
För att väljas till zonordförande krävs att kandidaten vid 
tillträdet som zonordförande är aktiv medlem och har fullgjort 
sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben och distriktet 
samt varit president i en lionklubb under full manadatperiod 
samt dessutom tjänstgjort ytterligare två år i klubbstyrelse.
Distriktssekreterare (DS) Distriktskassör (DK)
Arbetsuppgifter: Under DG:s överinseende utföra
uppdrag i enlighet med stadgar, arbetsordning och DR:s 
beslut.
Främja Lions syfte och ändamål.
Utföra uppgifter som internationella styrelsen och MD 
förelägger och anger i sina respektive instruktioner och 
policy.
Bla ansvara för distriktets ekonomihantering (DK) och 
ansvara för DR:s protokoll och administration (DS).
Projektledare/ Kommittéordförande
IRC, YEC, PRC, LDC, EO/MO m fl
Arbetsuppgifter: Under DG:s överinseende utföra uppdrag i 
enlighet med stadgar, arbetsordning och DR:s beslut.
Främja Lions syften och ändamål.
Utföra uppdrag som internationella styrelsen och MD 
förelägger och önskar i sina instruktioner och policy.
Arbeta för en positiv medlemsutveckling.
För samtliga befattningar inom distriktet krävs aktivt 
medlemskap.

Distriktsvalnämnder
I varje distrikt skall finnas en valnämnd. Distriktsguvernören 
utser en distriktsvalnämnd bestående av ordförande och 

högst fyra ledamöter. Distriktsvalnämnden mottar förslag 
till kandidater till posten som distriktsguvernör samt första 
och andra vice distriktsguvernör samt i förekommande 
fall internationell direktor. Förslag på sistnämnda posten 
vidarebefodras till riksvalnämndens ordförande.
Sedan förslag till posten som DG samt första och andra VDG 
inkommit sammanställer valnämndens ordförande dessa som 
därefter sänds ut till distriktsmötets delegater tillsammans 
med övriga distriktsmöteshandlingar. Vid omröstning 
på distriktsmötet tjänstgör valnämndens ledamöter som 
kontrollanter. Valnämndens uppgift är att infordra förslag och 
genomföra val - ej att föreslå någon av kandidaterna.

Distriktets kommittéer
Distriktets kommittéer tillsättes av DG och arbetar under 
DG:s överinseende.
Projektgrupper tillsätts när behov föreligger. Distriktets 
funktionärer måste vara aktiva medlemmar.
I distriktet bör följande kommittéer finnas:
GMT, medlemsutveckling, samt GLT, ledarutveckling
Exempel på arbetsområden:
Medlemsutveckling Utbildning/utveckling inom ramen för 
utbildningspaketet “Stegen”.
Kommittén för hjälpverksamhet
Exempel på arbetsområden:
Nationella och internationella hjälpprojekt samt eventuellt 
egna klubbprojekt.
Handikapp Diabetes Forskningsfonder
LCIF och katastrofberedskapen
Kommittén för ungdomsverksamhet
Exempel på arbetsområden:
Ungdomsutbyte
Lägerverksamhet
Lions Quest
LEO
Orkester Norden

Stadgar och arbetsordning

Stadgar
Skall stämma överens med lionorganisationens och den 
internationella styrelsens policy, inbegripet ändringar. Tolkas 
i överensstämmelse med lagar där Lions Clubs International 
är inregistrerad.

Arbetsordning
Skall stämma överens med lionorganisationens och den 
internationella styrelsens policy.
En arbetsordning för ett distrikt kan innehållande följande:
1. Beskrivning av geografisk omfattning. Distriktets ledning -
DR - leds av DG som är högste verkställande funktionär.
2. DR:s sammansättning beskrivs. Rösträtt i DR Förslags- 
och yttranderätt i DR.
3. Beskriva DR:s uppgifter, sammanträda minst fyra
gånger om året samt efter behov handlägga frågor som är
gemensamma för distriktet och vara en rådgivande instans.

Ansvara för distriktets ekonomi
För beslut fordras enkel majoritet.
4. Beskriva DR-funktionärernas huvudsakliga arbetsuppgifter.
DG-ordförande och distriktets ledare och verkställande.
VDG - DG:s ersättare och assistent i distriktet.
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IPDG - DG:s rådgivare
DS - ansvarar för protokoll och administration
DK - ansvarar för praktisk ekonomi, medlems- avgifter och 
rapporter.
RO - DG:s assistent i regionen. Handhar bland annat 
medlemsstatistik. (Ej obligatorisk befattning)
ZO - DG:s assistent i zonen. Ordförande i DG:s rådgivande 
kommitté.
MO/EO, PRC, LDC, IRC, YEC, PLU, LEO-ordförande 
ansvarar som projektledare för projektgrupper.
Valnämndens ordförande utses av DG att ansvara för de val 
som förekommer på DM. Valnämndens ordförande ingår ej i 
DR.
5. Beskrivning av andra funktioner som valnämnd och
dess arbetssätt samt förfarande vid utseende av ledamöter
utöver ordföranden. Hedersrådet består av samtliga PDG i
distriktet.
Arbetsordningen kan utformas så att den på bästa sätt
betjänar verksamheten i distriktet, men den kan inte i några
stycken undanröja lionorganisationens arbetsordning och
policy.

Arbetsordningen är rättesnöre för DG och DR och den skall 
göras känd för distriktets klubbar.

Föredragningslista
Nedanstående är förslag till en föredragningslista vid 
distriktsrådssammanträde.
1. Sammanträdets öppnande med formalia
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Protokoll från föregående sammanträde
6. Information - generell information från DG, VDG, IPDG,
DS, DK med flera
7. Rapport från RO, ZO, IRC, YEC, PRC, EO, MO, PLU
och projektledarna (PL) (Rapporterna skall vara inlämnade
skriftligt och
distribuerade med kallelsen, varför endast kortare
kompletteringar behöver förekomma).
8. Ajournering och arbete i resp projektgrupper under
ledning av PL
9. Redovisning av projektgruppernas arbete samt förslag till
beslut
10. Beslut
- dragning av förslag
- beslut tas och arbetsuppgifterna fördelas. Projektplanerna
upprättas och tidplaner fastställs.
11. Eventuellt föredrag eller utomstående information.
12. Kommande sammanträden i distrikt och multipeldistrikt.
Årskalendern fylls i, kompletteras eller justeras av DR:s
samtliga medlemmar.
Plats för distriktets sammanträden fastställs och justeras vid
behov.
13. Sammanträdet avslutas med eventuella formalia.
Distriktets budget
Här redovisas några av de kostnads- och intäktsslag som
bör beaktas vid upprättandet av distriktets budget. Eftersom
distrikten arbetar under skilda förutsättningar finns ingen
möjlighet att här göra ingående specificeringar.

Intäkter:
Antalet medlemmar i distriktet x av distriktsmötet fastställd 
årsavgift.
Ränteintäkter.
Kostnader:
Resor och traktamenten för distriktsrådets ledamöter och 
andra enligt fastställd organisationsplan.
Utbildningskostnader i distriktet. Utbildningskostnader, 
central utbildning. Distriktsmötet, fasta kostnader till arrangör. 
Distriktskonferensen.
Kontorsadministrativa kostnader. Oförutsedda kostnader.

Distriktets ekonomi
Medlemsavgifter:
Internationell - US dollar
Debiteras direkt av LCI i Oak Brook och betalas av 
klubbkassören direkt till LCI.
DG och DK bevakar månatliga kontoutdrag från LCI och 
påminner de klubbar som släpar efter.
Nationella avgiften - SEK
Infordras av DK från klubbarna. Avgiften betalas med 1/2 
under hösten och 1/2 under våren.
Distriktsavgiften - SEK
Uppdelning av avgiften på termin sker enligt beslut.

Nya medlemmar - nationella avgiften
Räkning på nationella avgiften och distriktsavgiften utfärdas 
av DK och sänds till klubbkassören, gärna med förtryckta 
inbetalningskort. Klubbkassören betalar till distriktskassan.

Debitering av nationell avgift för del av termin för ny medlem
Inträdesmånad -
Juli 100 % av höstterminsavgiften
Augusti 100 % av ”
September 75 % av ”
Oktober 50 % av höstterminsavgiften
November 40 % av ”
December 20 % av ”
Januari 100 % av vårterminsavgiften
Februari 100 % av ”
Mars 75 % av ”
April 50 % av ”
Maj 40 % av ”
Juni 0 % av ”

DK debiterar klubbarna avgiften för medlem som intages 
under hösten på räkningen för vårterminen och för medlem 
som intages under våren på särskild räkning som sänds ut i 
början på juni.
DK redovisar nationella avgiften vidare till MD-kontoret enligt 
följande: 1/2 senast den 31 oktober och 1/2 senast den 28 
februari.
Viktigt! Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta av 
MD.

Distriktet och internationell kongress
Det ankommer på respektive distrikt att besluta om hur 
delegater till convention, den internationella kongressen, ska 
utses. Information om kongressen och villkor för deltagande 
meddelas av Lions Clubs Internationals kontor. För adress 
och telefon se sid 1 i denna handbok.
Aktivitetsmedel
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DK är ansvarig för vidareredovisningen av aktivitetsmedel 
som klubbarna betalat in till distriktskassan. Riksaktiviteter 
redovisas till MD senast den 10:e påföljande månad.
För verksamhetsåret 2012-2013 gäller att följande 
aktivitetsmedel skall redovisas till MD via distrikten:
- Katastrofberedskapen
- NSR-projekt
- Handikappverksamheten
- Orkester Norden

Redovisning av andra aktivitetsmedel
Aktivitetsmedel som avser olika projekt inom LCIF redovisas 
enligt särskilda anvisningar.

Övriga aktiviteter och tillfälliga projekt redovisas efter 
anvisningar av DG eller projektansvariga. Observera att 
redovisningen endast gäller MD- aktiviteter (riksaktiviteter).

Viktigt!
Sänd inga pengar vidare till MD om det inte går att identifiera 
dem som MD-projekt.
Vid tveksamhet tala först med DG.
Aktivitetsmedel redovisas fortlöpande enligt följande:
Inkomna bidrag under månaderna:
Juli - september redovisas 10 oktober
Oktober redovisas 10 november
November redovisas 10 december osv.

Betala vid varje tillfälle i klump till MD,
Bg 785-7899

och sänd redovisningsblankett.
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NORMALSTADGAR FÖR LIONS CLUB I MD 101
Antagna av Riksmötet 2015 och ändrade senast av 
Riksmötet 2019.

Överlägsenhet
Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb reglerar 
klubbens verksamhet och får inte stå i konflikt med 
multipeldistriktets stadgar och arbetsordning, internationella 
stadgar och arbetsordning samt Lions Clubs Internationals 
policy. Om det råder konflikt mellan klubbens stadgar och 
arbetsordning å ena sidan och internationella stadgar 
och arbetsordning å den andra ska bestämmelserna i 
internationella stadgar och arbetsordning samt Lions Clubs 
Internationals policy tillämpas.

Namn och verksamhet
§1 Klubbens namn är Lions Club ..........................................
....
Klubben är ansluten till Lions Clubs International och är en 
ideell sammanslutning av personer, som gemensamt vill 
arbeta enligt Lions Clubs Internationals syften och etik.
Klubbens verksamhetsområde är normalt .............................
...............
Ändamål
§ 2 Klubbens ändamål är att främja och aktivt delta i
samhällsnyttig verksamhet av humanitär, social och kulturell
art samt att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd
mellan jordens folk.
Klubben får inte sätta som mål att den ska främja
medlemmarnas ekonomiska intressen.

Klubben ska sträva efter att aktiviteter, resor, möten och 
administration genomförs med miljöhänsyn.
Medlemskap
§ 3 Varje myndig person med gott anseende i sitt lokala
samhälle och som förklarat sig villig att följa Lions Clubs
Internationals syften och etik kan bli medlem.
§ 4 En medlem kan i klubben vara aktiv medlem, allmän
medlem, hedersmedlem, privilegierad medlem, ständig
medlem, associerad medlem eller ansluten medlem.

Aktiv medlem
En medlem som har alla rättigheter och skyldigheter som ett 
medlemskap i en lionklubb innebär.

Allmän medlem
En medlem som har flyttat från orten eller som av hälsoskäl 
eller annan giltig orsak inte regelbundet kan delta i klubbens 
sammanträden och som genom beslut av styrelsen har 
överförts till allmän medlem. Styrelsen ska ompröva sitt 
beslut var sjätte månad.

En allmän medlem saknar rösträtt vid distriktsmöten, 
riksmöten och internationella kongresser och får inte inneha 
någon befattning inom Lions Clubs International.

En allmän medlem ska, utöver de internationella och 
nationella avgifterna, betala den avgift som klubben 
fastställer.

Hedersmedlem

En person, som inte innehar annat medlemskap i klubben, 
men som gjort samhället eller klubben betydande tjänster 
och som klubben beslutat att hedra.

En hedersmedlem får delta i klubbens sammanträden men 
har inte rösträtt eller rätt att inneha någon befattning inom 
klubben.
Samtliga avgifter för en hedersmedlem ska betalas av 
klubben.

Privilegierad medlem
En medlem som varit medlem i organisationen under 
minst 15 år och som på grund av sjukdom, hög ålder eller 
annan orsak är nödgad att lämna sin ställning som aktiv 
medlem och som genom beslut av styrelsen har överförts till 
privilegierad medlem.
En privilegierad medlem behåller alla sina medlemsförmåner 
utom rätten att inneha någon befattning inom klubb, distrikt 
eller Lions Clubs International.
En privilegierad medlem ska, utöver de internationella 
och nationella avgifterna, betala den avgift som klubben 
fastställer.

Ständig medlem
En medlem som antingen varit aktiv medlem under minst 20 
år och som gjort betydande insatser för klubben, orten eller 
Lions Clubs International eller som varit aktiv medlem i minst 
15 år och som har fyllt 70 år eller som är allvarligt sjuk och 
som genom beslut av Lions Clubs Internationals styrelse 
beviljats ständigt medlemskap.

En ständig medlem har samma rättigheter som en aktiv 
medlem så länge medlemmen fullgör de skyldigheter som en 
aktiv medlem ska fullgöra.
En ständig medlem ska, i stället för framtida internationella 
avgifter, betala det belopp som vid varje tillfälle gäller enligt 
beslut av Lions Clubs International. Ständig medlem ska 
därutöver till klubben betala den skäliga avgift, inklusive den 
nationella avgiften, som fastställts av klubben.

Associerad medlem
Medlem som innehar aktivt medlemskap i en Lions Club, 
men som är bosatt eller arbetar på annan ort som har 
en Lions Club, kan erbjudas associerat medlemskap av 
styrelsen i den sistnämnda klubben. Denna ställning ska 
granskas av klubbstyrelsen varje år. Associerad medlem 
ska inte inrapporteras på sistnämnda klubbs medlems- och 
aktivitetsrapport.

Associerad medlem har rösträtt vid de klubbmöten i den nya 
klubben där hen är närvarande, men kan inte representera 
klubben som delegat vid distriktsmöte, riksmöte eller 
internationell kongress. Hen kan inte inneha uppdrag i 
klubbens namn på distrikts- eller multipeldistriktsnivå eller 
på internationell nivå. Associerad medlem ska inte betala 
internationell avgift eller avgift till multipel- eller deldistrikt i 
den nya klubben, utan ska betala dessa avgifter i den klubb 
där hon eller han innehar det aktiva medlemskapet. En 
associerad medlem ska dock betala sådana medlemsavgifter 
som den nya klubben får fastställa.
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Ansluten medlem
Kvalificerad person som för närvarande inte har möjlighet 
att delta som aktiv medlem i klubben, men som vill stödja 
denna och dess serviceinsatser och som vill vara ansluten 
till densamma. Anslutet medlemskap kan tilldelas på 
inbjudan av klubbstyrelsen. Ansluten medlem har rösträtt 
vid de klubbmöten han/hon är närvarande, men kan inte 
representera klubben som delegat vid distriktsmöte, riksmöte 
eller internationell kongress.

Ansluten medlem kan inte inneha klubb-, distrikts- eller 
internationella befattningar eller kommittéuppdrag i klubbens 
namn på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå.

Ansluten medlem ska betala internationell avgift och multipel- 
och distriktsavgifter samt andra avgifter som klubben 
fastställer.

§ 5 Hedersmedlem och associerad medlem får samtidigt vara
medlem i mer än en Lions Club.

§ 6 En medlem kan beviljas utträde ur klubben av styrelsen
under förutsättning att alla avgifter, som har förfallit på
utträdesdagen, är betalda.

§ 7 En medlem som trots krav inte har betalt de avgifter
som har förfallit eller som, om det är fråga om en aktiv
medlem, har varit frånvarande vid fyra på varandra följande
klubbsammanträden eller som visat sig ovärdig att vara
medlem i en Lions Club får uteslutas genom beslut på ett
klubbsammanträde.

Innan en fråga om uteslutning behandlas vid ett 
klubbsammanträde, ska styrelsen i god tid underrätta 
medlemmen om uteslutningsrisken.

En fråga om uteslutning måste delges samtliga medlemmar 
genom en skriftlig kallelse.

Minst 75 procent av de närvarande röstberättigade 
medlemmarna måste rösta för uteslutning för att beslutet ska 
bli giltigt.

Den medlem som berörs av beslutet får inte vara närvarande 
när frågan behandlas.

§ 8 En medlem som har ansökt om överflyttning (transfer) av
sitt medlemskap från en annan Lions Club ska styrka att han
eller hon fullgjort sina skyldigheter mot den klubben.
Styrelsen får bevilja en ansökan om medlemskap genom
transfer efter att ha hört medlemskommittén.

Avgifter
§ 9 Årsavgiften för kommande verksamhetsår ska fastställas
av ett klubbsammanträde före juni månads utgång.

Årsavgiften ska innefatta kostnaderna för klubbens 
administrativa verksamhet och avgift för LEO-klubb som 
klubben är fadder för, samt avgifterna till Lions Clubs 
International, multipeldistriktet och det egna deldistriktet.

§ 10 Klubben får besluta att en ny medlem, en

transfermedlem eller en återintagen medlem ska 
betala en inträdesavgift. Avgiften ska fastställas vid 
ett klubbsammanträde och bör inte vara högre än den 
inträdesavgift som klubben ska betala till Lions Clubs 
International. En återintagen medlem, som ansökt om 
återinträde senast tolv månader efter utträdet, ska betala 
högst halva inträdesavgiften. Medlemsavgift för familjer 
erläggs med hel avgift för den första familjemedlemmen och 
med halv avgift för de följande fyra. Även medlemmar under 
30 år och studenter erlägger halva medlemsavgiften.

Styrelsen
§ 11 Styrelsen är klubbens verkställande organ.
Styrelsen är ansvarig för att arbetet inom klubben bedrivs i
enlighet med multipeldistriktets stadgar och arbetsordning.
Styrelsen ska före beslut bevaka att klubben inte sätts i skuld
över sina tillgångar och att beslut inte tas om utgifter för
ändamål som är främmande för Lions Clubs Internationals
och klubbens syften.
Styrelsen ska bereda och yttra sig över de ärenden där
beslut ska fattas av ett klubbsammanträde, om inte ärendet
ska handläggas av en särskild kommitté.
Styrelsen får besluta om klubbens utgifter inom de
budgetramar och övriga villkor som fastställts av ett
klubbsammanträde och i övrigt inom de ramar som framgår
av Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning.

§ 12 Antalet ledamöter ska bestämmas av
klubbsammanträdet senast i februari månad.

§ 12 a Styrelsen är beslutför när minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal ska den
mening gälla som ordföranden biträder.

§ 12 b I styrelsen ska alltid ingå president, närmast
föregående (past) president, vice president, som
också är klubbens globala ledarskapsordförande
(GLT) om ingen annan valts, sekreterare, kassör, PR-/
kommunikationsordförande och ordförandena för GLT, GMT
och GST samt eventuell klubbfilials president. Därutöver kan
klubbmästare, tail twister och valda direktorer ingå i styrelsen
om klubbsammanträdet så beslutar.
I klubbens globala arbetsteam (GAT) ingår
presidenten, som är teamets ordförande, klubbens
globala ledarskapsordförande (GLT), klubbens
globala medlemsordförande (GMT), klubbens globala
serviceordförande (GST).

§ 12 c Presidenten ska säkerställa att de som ingår i GAT
samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga
ledare, stärka medlemmarna och utöka klubbens humanitära
hjälpinsatser.

Ledarskapsordföranden (GLT) ska se till att klubbens 
medlemmar utvecklar de färdigheter de behöver för att vara 
effektiva ledare som kan hjälpa både lokalt och globalt.

Medlemsordföranden (GMT) ska se till att klubben arbetar för 
att medlemmarna trivs i klubben och att klubben verkar för att 
rekrytera nya medlemmar
Serviceordföranden (GST) ska ansvara för att implementera 
betydelsefulla serviceprojekt och insamlingsaktiviteter, att 
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öka engagemanget för serviceprojekt bland medlemmarna 
och att öka kännedomen om Lions Clubs Internationals 
kollektiva insatser för att tillgodose globala humanitära 
behov.

Kommittéer mm
§ 13 Varje klubb ska, utöver GLT, GMT och GST, utse en
nomineringskommitté.

Presidenten får utse de övriga kommittéer som behövs för att 
klubben ska kunna fullgöra sina uppgifter. Presidenten bör, 
när hen utser kommittéerna, ta hänsyn till multipeldistriktets 
kommittéer och projektgrupper som utsetts av riksmötet eller 
guvernörsrådet.

§ 14 Nomineringskommittén ska bestå av minst tre ledamöter
varav minst en vice president och två ledamöter som inte
ingår i styrelsen.

§ 15 Medlemskommittén, GMT, ska bestå av tre ledamöter.
Mandattiden ska vara tre år med val av en ledamot varje år.
Omedelbart omval bör inte göras. Den medlem som fullgör
sitt tredje år ska vara dess ordförande.

Val
§ 16 Styrelsen ska väljas på ett klubbsammanträde senast i
mars månad (valsammanträdet).
Mandattiden för en styrelseledamot är ett år med tillträde
den 1 juli. För sekreteraren och kassören får klubben dock
besluta att mandattiden ska vara två år. Omedelbart omval
bör inte göras. Om vakans uppstår på en post i styrelsen, ska
fyllnadsval ske på ett klubbsammanträde snarast möjligt.

§ 17 Valet av styrelsen ska alltid förberedas av
nomineringskommittén. Kommittén ska utses på ett
klubbsammanträde senast i september månad.
Nomineringskommittén ska lägga fram sitt förslag till ny
styrelse på ett klubbsammanträde senast i februari månad
(nomineringssammanträdet).

§ 18 Medlemmarna har rätt att lägga fram förslag på
kandidater till styrelsen. Nominering får ske fram tills valet
ska ske.

§ 19 Medlemmarna ska kallas skriftligen minst en vecka före
såväl nomineringssammanträdet som valsammanträdet.
Nomineringskommitténs förslag ska bifogas kallelsen.

Klubbsammanträde (allmänt sammanträde)
§ 20 Klubbsammanträdet är klubbens högsta beslutande
organ.

Ett klubbsammanträde får besluta i alla typer av ärenden om 
inte annat framgår av stadgar eller arbetsordning.

Klubbsammanträdet är beslutsmässigt när minst en tredjedel 
av klubbens aktiva medlemmar är närvarande om inte något 
annat är särskilt föreskrivet.

§ 21 Klubben ska hålla klubbsammanträden regelbundet
minst en gång i månaden på den dag i månaden som har
rapporterats till Lions Clubs International.

Styrelsen får besluta att klubben inte ska hålla några 
sammanträden under två månader per verksamhetsår 
eller att, om särskilda skäl föreligger, tillfälligt ändra 
sammanträdesdag.

En tillfällig ändring av sammanträdesdag ska delges samtliga 
medlemmar skriftligen.

§ 22 Klubbsammanträdet får besluta att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden till styrelsen eller till en
kommitté eller klubbmedlem.

Firma
§ 23 Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen,
av presidenten tillsammans med en eller två andra
styrelseledamöter enligt styrelsens beslut.

Ekonomi och revision
§ 24 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till och med
30 juni.

§ 25 Klubbens aktivitetsmedel och avkastningen av dessa
medel får inte användas för att betala klubbens administrativa
kostnader.

Aktivitetsmedel ska hållas skilda från klubbens administrativa 
medel och ska sättas in på ett eller flera särskilda konton.

Om aktivitetsmedel och administrativa medel särredovisas i 
bokföring och bokslut får medlen sättas in på ett gemensamt 
bank- eller plusgirokonto. Räntan på ett gemensamt konto 
ska fördelas proportionellt.

§ 26 Klubben ska välja minst två revisorer och två ersättare.
En av revisorerna och en av ersättarna får vara fristående i
förhållande till Lions Clubs International.

Revisorer och ersättare ska väljas på valsammanträdet efter 
förslag från nomineringskommittén.

§ 27 Vid klubbsammanträdet i oktober månad ska den senast
avgångna styrelsen presentera sin årsberättelse.

Vid samma sammanträde ska revisorerna presentera sin 
revisionsberättelse med förslag i fråga om ansvarsfrihet för 
föregående års förvaltning varefter klubben ska besluta om 
ansvarsfrihet för den senast avgångna styrelsen.

Delegater
§ 28 Klubben bör sända delegater till riksmötet och
distriktsmötet enligt stadgarna för MD 101 Sverige och till
Lions Clubs Internationals kongress enligt de internationella
stadgarna.

Emblem och färger
§ 29 Klubben ska använda samma emblem och färger som
Lions Clubs International. Till Lions logotyper ska följande
färger användas.

- enfärgs: PMS 287
- tvåfärgs: PMS 287 och PMS 7406
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Ändring av klubbstadgarna mm
§ 30 Ändring av normalstadgarna för klubb i Multipeldistrikt
101 beslutas av riksmötet.
Klubben har rätt att anta klubbstadgar som avviker från
normalstadgarna. Om förslaget avviker från de av riksmötet
antagna normalstadgarna ska guvernörsrådet beredas
tillfälle att yttra sig före antagandet. En klubb får inte anta
sådana delar av ett förslag till nya stadgar som avstyrkts av
guvernörsrådet.
Beslut att anta eller ändra klubbstadgar ska fattas av ett
klubbsammanträde. Ett förslag till ändring av klubbstadgar
ska delges medlemmarna skriftligt tillsammans med kallelse
till det sammanträde då förslaget ska behandlas.

NORMALARBETSORDNING
FÖR LIONS CLUB I MD 101
Antagna av Riksmötet 2015 och ändrad senast av Riksmötet 
2019.

Inom ramarna för Lions Clubs Internationals arbetsordning 
gäller följande.

§ 1 Styrelseledamöternas arbetsuppgifter
Presidenten
Presidenten ska
- leda klubbens verksamhet;
- leda förhandlingarna vid klubbens och styrelsens
sammanträden;
- leda klubbens global arbetsteam (GAT);
- efter att ha hört den pågående styrelsen, tillsätta
ständiga och särskilda kommittéer med undantag av
nomineringskommittén och medlemskommittén;
- ansvara för att ordförandena får sina arbetsuppgifter
klarlagda;
- ansvara för att aktivitetsmedel och avkastningen av dem
inte används för att täcka klubbens administrativa kostnader;
- vara aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör;
- delta i regionmöten inom zonen respektive regionen;
- representera klubben om inte klubben har utsett någon
annan.

Presidenten har rätt att vara närvarande vid samtliga 
kommittésammanträden.

Sekreteraren
Sekreteraren ska
- utfärda kallelser till styrelse- och klubbsammanträden samt
upprätta förslag till föredragningslista, om det inte uppdragits
åt någon annan;
- föra protokoll över sammanträden och anteckna närvaron;
- ansvara för klubbens korrespondens;
- vara aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör;
- till Lions Clubs International (MyLCI) årligen rapportera ny
styrelse och kommittéordföranden samt månatligen lämna
medlemsrapport.

Kassören
Kassören ska
- ansvara för klubbens räkenskaper;
- lämna en kassarapport vid varje klubbsammanträde;

- ansvara för att aktivitetsmedel och avkastningen av dem
hålls åtskilda från administrativa medel.

Vice presidenten/presidenterna/GLT
Vice presidenten/presidenterna ska, i den ordning de är 
valda, ersätta presidenten vid förfall samt i övrigt utföra de 
uppgifter som klubbmötet eller presidenten ålägger dem.

Förste vice presidenten ska därutöver
- leda klubbens globala ledarskapsteam (GLT) om ingen
annan utsetts;
- vara aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör.

Omedelbart föregående president
Omedelbart föregående president ska dels, tillsammans med 
övriga tidigare presidenter, vara mentorer till presidenten 
och vice presidenterna, dels var LCIF-koordinator om ingen 
annan utsetts.

LCIF-koordinatorn
LCIF-koordinatorn ska vara koordinator av klubbens insatser 
för Lions Clubs International Foundations (LCIF) och 
förväntas
- presentera LCIF:s program och anslag;
- delta i distriktskoordinatorns utbildning;
- främja LCIF på sociala medier, webbplatsen och i
pressmeddelanden;
- genomföra en årlig insamling för att uppmärksamma Melvin
Jones Fellows och främja LCIF:s program i klubben;
- identifiera samarbetspartner i klubben och samhället som
har kapacitet och intresse att stödja LCIF.

Medlemsordförande/GMT
Medlemsordföranden förväntas
- utarbeta ett tillväxtprogram som ska föreläggas styrelsen för
godkännande;
- sammanställa en plan för medlemstillväxt i klubben och
presentera planen för klubbstyrelsen för godkännande;
- ha kunskap om de olika medlemstyper och program som
LCI tillhandahåller;
- sammanställa en plan för att tillgodose klubbmedlemmarnas
intressen och presentera planen för klubbstyrelsen för
godkännande;
- förstå och använda program för att tillgodose
medlemmarnas intressen när klubben genomför insatser för
medlemstillväxt;
- uppmuntra rekrytering av nya medlemmar och främja
utmärkelseprogram för klubbmedlemmarna;
- bilda en medlemskapskommitté och arbeta med den under
ämbetsperioden;
- säkerställa att alla nya medlemmar deltar i ett
informationsmöte och deltar i Lions mentorprogram;
- delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör;
- vara en aktiv medlem i zonens medlemskommitté;
- månatligen överlämna medlemsordförandens
rekryteringsrapport samt en rapport över hur man har
tillgodosett medlemmarnas intressen, till klubbens
tjänstemän;
- samarbeta med klubbens övriga kommittéer för att utföra
postens uppgifter;
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- hjälpa klubbtjänstemännen att organisera en kurs om
klubbens excellensprocess för att undersöka behoven i
samhället, bedöma trivseln bland befintliga medlemmar och
utveckla handlingsplaner;
- genomföra intervjuer med de medlemmar som väljer att
lämna klubben.

Ordföranden servicekommittén/GST
Ordföranden för servicekommittén (GST) förväntas;
- utveckla och kommunicera klubbens mål gällande
serviceaktiviteter och serviceprojekt;
- implementera mål och handlingsplaner;
- rapportera serviceaktiviteter via MyLCI;
- samarbeta med GMT och andra för att involvera icke-
lionmedlemmar i serviceprojekt;
- delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör.

PR-/Kommunikationsordföranden
Kommunikationsordföranden ska vara ordförande i 
informationskommittén och förväntas
- utveckla och implementera årliga kommunikationsplaner för
en intern och extern publik;
- publicera klubbens aktiviteter både internt och externt via
nyhetsmedia, sociala medier, e- postmeddelanden med
mera;
- utveckla klubbens sociala medier;
- tillhandahålla kommunikationsverktyg till medlemmarna;
- hjälpa klubbpresidenten att kommunicera med klubbens
medlemmar och dela information från distriktet, MD och LCI;
- ha ett nära samarbete med GMT för att nå potentiella nya
medlemmar;
- delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande
kommitté i den zon som klubben tillhör.

Directorn/directorerna
Directorn/directorerna ska
- ersätta sekreteraren samt, presidenten och vice
presidenterna om samtliga är frånvarande;
- i övrigt vara en allmän resurs i styrelsens arbete.

Klubbmästaren
Klubbmästaren ska ordna klubbaftnar och fester samt vara 
klubbens materialförvaltare.

Tail Twistern
Tail Twistern
- ska verka för trivseln på sammanträdena;
- har rätt att utan omröstning besluta om ”böter” för en
medlem om inte klubbmötet har beslutat annat. Denna rätt
ska användas på ett smidigt och humoristiskt sätt.

§ 2 Fadderns uppgifter
En fadder bör utses för såväl nya medlemmar som
transfermedlemmar och är i första hand ansvarig för att en
person som ska väljas in i klubben är lämplig som medlem.

En fadder ska presentera den nye medlemmen på ett 
klubbsammanträde och har ansvaret för att medlemmen får 
information om Lions Clubs International, multipeldistriktet, 
det egna distriktet och klubben såväl före inträdet som 
därefter i den omfattning det är skäligt.

Om anmärkning i något avseende riktas mot en medlem bör 
rättelse i första hand sökas genom fadderns medverkan.

§ 3 Kommittéer
Utöver de obligatoriska kommittéerna får presidenten tillsätta
lämpliga kommittéer. Följande permanenta grupper och
kommittéer bör dock tillsättas:
- Servicegrupp
- Informationskommitté
- Internationell hjälpgrupp
- Programkommitté

Grupper och kommittéers uppgifter
Servicegruppen
Servicegruppen ska
- ansvara för aktiviteter vid nationella insamlingar;
- ta initiativ till lämpliga aktiviteter;
- ansvara för genomförandet av klubbens aktiviteter.

Informationskommittén
Informationskommittén ska
- svara för information om Lions och den egna klubbens
verksamhet;
- i sitt arbete rikta sig mot såväl medlemmarna med särskild
tonvikt på nya medlemmar som mot allmänheten.

Internationella hjälpgruppen
Internationella hjälpkommittén ska verka för att klubben 
aktivt arbetar med egna och Lions olika internationella 
aktiviteter och projekt som syftar till att lämna bistånd till 
hjälpbehövande.

Programkommittén
Programkommittén ska arrangera underhållande och givande 
program för klubbens sammanträden och i övrig biträda 
klubbmästaren.

Ungdomskommittén
Ungdomskommittén ska verka för att klubben aktivt 
arbetar med Lions olika ungdomsfrågor som t ex Lions 
ungdomsläger och ungdomsutbyte, Tillsammans - Lions 
Quest, Lions kamp mot droger och Leo-aktiviteter.

Medlemskommittén
Medlemskommittén ska
- förbereda ärenden som rör intagning av nya medlemmar
samt;
- verka för att faddrarna fullgör sina åligganden.

Nomineringskommittén
Nomineringskommittén ska förbereda val inom klubben 
och kan förbereda val till poster inom deldistrikt och 
multipeldistrikt.

§ 4 Ändring av arbetsordningen
Klubben har rätt att anta en arbetsordning som avviker
från normalarbetsordningen. Beslut att anta eller att ändra
klubbens arbetsordning fattas av ett klubbsammanträde. Ett
förslag till ändring av klubbens arbetsordning ska delges
medlemmarna skriftligt tillsammans med kallelse till det
sammanträde då förslaget ska behandlas.
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Om klubbens förslag till ny arbetsordning avviker från 
den av riksmötet antagna normalarbetsordningen ska 
guvernörsrådet beredas tillfälle att yttra sig före antagandet. 
Klubben får inte anta sådana delar av ett förslag som 
avstyrkts av guvernörsrådet.

Ett beslut av guvernörsrådet att avstyrka en klubbs förslag 
till arbetsordning kan överklagas till Multipeldistriktets 
besvärskommitté.
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Klubbfunktionärernas minneslista
Se även normalstadgar och arbetsordning.

Sekreteraren/registeransvariges minneslista
Gå in i det svenska medlemsregistret och registrera 
ändringar, exempelvis medlemmar som ändrat adress 
etc, varje månad och senast sista datum varje månad. De 
ändringar som har skett i exempelvis maj ska registreras i 
maj. Det går inte att göra maj månads ändringar i juni och få 
dessa registrerade på maj i efterskott.

Kassörens minneslista
Den nationella avgiften debiteras i regel 2 gånger per år. 
Klubben debiteras den nationella avgiften från distrikten. Se 
sidan 60.

Den internationella avgiften sänds ut direkt från LCI till 
klubben.

Förbered revision så att revisionsberättelse föreligger till 
månadsmötet i september.

Lämna kassarapport vid varje allmänt klubbsammanträde.

Klubbkassören ansvarar för klubbens ekonomi och 
redovisning. Redovisningen ska ske enligt bokföringslagen 
och föreningspraxis.

Redovisningen ska vara uppdelad på två kassor: En 
kassa för administrativa medel och en för aktivitetsmedel. 
Klubbkassören ansvarar för att dessa kassor hålls isär.

Klubbens räkenskapsår är från tiden 1 juli till och med 30 juni.

IR-personens minneslista
Planerar och förslår klubbens IR-aktiviteter (internationella 
relationer – hjälpaktiviteter.

Lionårets minneslista

Juli
Mandattiden för en styrelseledamot i klubb är ett år med 
tillträde den 1 juli. (Se § 16 i Normalstadgan.

Augusti
Uppstart för många klubbar.
Guvernörsrådets andra sammanträde infaller i
augusti.

September
Distriktsmöten brukar hållas i september, en del
distrikt redan i slutet augusti.

Oktober
Europaforum för Lions hålls i oktober. Klubbarnas 
revisionsberättelse ska ligga klara. Världsliondagen firas den i 
oktober.
Den senast avgångna styrelsen i klubben skall presentera sin 
verksamhetsberättelse.
Då skall också revisorerna presentera revisionsberättelse 
med förslag i fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 
föregående år och klubben skall besluta om detta för den 
senast avgångna styrelsen. (Se Normalstadgar.)
Motioner till riksmötet ska sändas till distriktsguvernören 
senast 31 oktober året före riksmötet.

November
Distriktsvalnämnd utses av DG. Guvernörsrådet håller 
sammanträde.
Motion med distriktsrådets yttrande ska vara MD- kontoret 
tillhanda senast den 30 november året före riksmötet.

December
Klubb får nominera till poster inom MD. Nomineringar skall 
vara inne till distriktets valnämnd senast sista december. (Se 
arbetsordning för MD 101.)

Januari
NSR (Nordiska samarbetsrådet inom Lions) äger rum. 
Guvernörsrådet sammanträder.
Motion till distriktsmöte ska vara inne hos 
distriktssekreteraren senast 31 januari.

Februari
Guvernörsrådet sammanträder. Nomineringskommittén skall 
lägga fram sitt förslag till ny styrelse på ett klubbsammanträde 
senast i februari månad

Mars
ZO väljs vanligen på möte i mars.

April
Distriktsmöten hålls i regel. Val av DG samt 1:a och 2:dra 
vdg.

Maj
Senast sista maj ska klubbar uppdatera i medlemsregistret 
MyLCI för att rätt uppgifter ska komma med i Handboken.

Riksmöte.
Guvernörsrådet sammanträder.

Juni
Klubbarna håller verksamhetsårets sista sammanträde. Lions 
internationella kongress, årsmöte –
Convention – går i juni alternativt in i juli.
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Ändrad vid Riksmötet 2021. 

1. För att säkerställa finansieringen av projekt, som beslutats
av såväl Riksmöte som Guvernörsrådet, ska det finnas en
finansiell buffert kallad Pengapåsen.

2. Målsättningen är att pengapåsen skall innehålla en
finansiell buffert på minst 1,5 miljoner kronor.

3. Guvernörsrådet får, efter förberedd bedömning av
GRAU och MDGST, fatta beslut om max 5 prisbasbelopp
per verksamhetsår, det prisbasbelopp som gäller den
31 december året före beslutsdatum, till av riksmötet,
guvernörsrådet eller LCI beslutade och pågående projekt.
Beslutet ska skriftligen dokumenteras och bilägga protokollet
vid kommande beslut av guvernörsrådet,

4. Belopp överstigande 5 basbelopp upp till 25% av
projektkostnaden skall beslutas av Riksmötet.

5. Det åligger varje distrikt att medverka till att beslutade
projekt kan nå sitt mål genom att informera och motivera
klubbarna och dess medlemmar att bidra efter bästa
förmåga.

6. Medel ur Pengapåsen får vid start av en av
Guvernörsrådet under löpande verksamhetsår beslutad
riksomfattande insamlingsaktivitet användas för
kampanjändamål. Medlen ska dock så snart insamlade
medel kommit in på det aktuella insamlingskontot undan för
undan återställas till Pengapåsen.
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Policy vid placeringar i finansiella instrument

1) Syfte
Syftet med policyn är att formulera ett ramverk för
förvaltningen av Multipeldistriktets (MDs) finansiella tillgångar
med avseende på avkastning  och riskspridning. Målet skall
vara att placera tillgångarna till låg risk samt att skapa en
tillväxt som är inflationsskyddad.

2) Etik
Vid val av placeringsinstrument skall alltid Lionrörelsens
etiska normer beaktas innebärande bland annat att
placeringar får ske endast i verksamheter som respekterar
mänskliga rättigheter och värnar om en god miljö. Placeringar
får inte ske i verksamheter som direkt omfattar tillverkning
av eller handel med vapen, alkohol, tobak, pornografi eller
kommersiell spelverksamhet. Placeringar får inte heller ske
i verksamhet som kan misstänkas vara inblandad i eller bli
inblandad i korruption. Placeringar i fonder får ske endast
hos svenska fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens
förening och uttryckligen följer Svensk kod för fondbolag.

3) Placeringsinstrument
Placering av MDs finansiella tillgångar skall kunna ske i alla
på marknaden förekommande likvida finansiella instrument,
med undantag för:
a) enskilda aktier
b) smala aktiefonder, såsom branschfonder,

småbolagsfonder och fonder inriktade på utvecklingsländer
c) derivatinstrument

4) Placeringsvaluta
Placering får endast ske i värdepapper utgivna i svenska
kronor.

5) Kassalikviditet
Vid placering skall MDs överblickbara likviditetsbehov
beaktas.

6) Begränsningar
a) MDs bankkonton och därtill hörande kringtjänster
ska ligga hos en eller flera av de fyra storbankerna eller
hos andra finansinstitut, som omfattas av den statliga
insättningsgarantin. I det senare fallet får det placerade
beloppet ej överstiga garantibeloppet, för närvarande
SEK 950 000. Arbetsutskottet kan på Placeringsgruppens
rekommendation besluta om tillfälliga placeringar utöver
garantibeloppet hos andra banker och finansinstitut förutom
de fyra storbankerna.

b) MDs tillgångar får endast placeras i likvida tillgångar där
andrahandsmarknaden bedöms vara garanterad.

c) Högst 25 % av tillgångarna får placeras i aktierelaterade
instrument.

PLACERINGSKOMMITTÉN

Arbetsordning för den Rådgivande 
Placeringsgruppen

Ansvarig uppdragsgivare
Guvernörsrådet (GR)

Gruppens sammansättning
Multipeldistriktets (MDs) 
Rådgivande Placeringsgrupp (Gruppen) skall ha tre 
ledamöter, vilka utses av GR.

Uppdraget
Gruppen skall bistå MDs arbetsutskott (AU) med råd och stöd 
när den gäller placering av MDs finansiella tillgångar. 

Gruppen kan utnyttja den externa kompetens som Gruppen 
bedömer nödvändig för att fullfölja uppdraget. Vid sin 
rådgivning skall Gruppen iaktta MDs Placeringspolicy.
Gruppen ansvarar för att varje rekommendation till AU 
grundas på egen kunskap och erfarenhet, med eller utan 
inhämtad information från extern sakkunnig.

Eventuell förhandling med placeringsinstitut om individuella 
villkor utöver generella erbjudanden skall genomföras av 
Gruppens ordförande.

Samtliga förslag skall muntligen framläggas till AU och 
därefter överlämnas i skriftligt protokoll.

AU håller Gruppen informerad om alla av AU beslutade och 
genomförda placeringar.

Omprövning
Det åligger Gruppen att årligen presentera förslag till 
Placeringspolicy och Arbetsordning för omprövning av GR. I 
den händelse GR väljer att utforma Policy och Arbetsordning 
själv skall Gruppen beredas tillfälle att yttra sig över 
dokumenten före beslut i GR.
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION 
(LCIF)
LIONS INTERNATIONELLA HJÄLPFOND

LCIF tar emot donationer från Lionsmedlemmar och
utomstående och använder dessa medel till projekt
som tillgodoser angelägna humanitära behov runt om
i världen. LCIF är Lions som hjälper genom andra Lions 
och den enda Lionsstiftelse som hjälper i hela världen
genom organisationens 1,4 miljoner medlemmar.
Genom LCIF kan Lions lindra och ge hopp till nödlidande
människor runt om i vår värld.

LCIF arbetar efter devisen : 
”Lokal service – Global påverkan” inom fem områden
- SYN
- Humanitära insatser / Katastrofhjälp / Miljö
- Barncancer
- Diabetes
- Ungdom

LCIF förhållande till Lions
LCIF erhåller inga medlemsavgifter. Den största delen av
stiftelsens intäkter är medel som speciellt donerats av Lions
egna medlemmar och klubbar. Varje dollar som doneras går
oavkortat till hjälpverksamhet. Stiftelsens administrativa 
kostnader betalas med avkastning på kapitalplaceringar.
Varje dollar som doneras har hävstångsverkan. LCIF-
anslagen matchas ofta med lokala medel, vilket innebär att 
de är värda avsevärt mer i verkligheten.

LCIF:s uppgift
Varje dag arbetar Lions Clubs International Foundation ( 
LCIF ) med att uppfylla mål: ”Att stödja de insatser som 
Lionklubbar och partner gör genom att hjälpa samhällen 
lokalt och globalt, samt inge hopp och förbättra liv genom 
humanitära serviceprojekt och  anslag.

LCIF har under åren delat ut ca 1 miljard dollar inom våra 
fem nyckelområden -
Syn, katastrof, humanitära insatser, diabetes, barncancer.
• Genom vårt projekt Lions Quest Tillsammans hjälper LCIF
barn att lära sig samarbeta, fatta positiva beslut och tjäna
sina hemorter.
• Vi tillhanda håller katastrofhjälp. Lions medlemmar är ofta
på plats bland de första att komma till en katastrofplats för att 
göra en insats.
• Stiftelsen fortsätter att utveckla och utöka program som
uppfyller  kommande behov.

LCIF:s anslagsprogram
LCIF har beviljat mer är 1 miljard US $ i anslag sedan 
stiftelsen bildades 1968.
Prata med er LCIF-koordinator för mer information.

Sveriges LIONS som donator till LCIF
Sveriges Lions är en viktig donator till LCIF, speciellt vid 
katastrofer.
Det uppdrag som nu ligger framför oss efter pandemin är att
uppfylla möjligheten för LCIFs fortsatta möjlighet att finnas till
och vara starkt finansiellt inför kommande utmaningar!
Där behövs varje klubbs stöd om vi ska kunna stå starka.

PDG Lennart Fredriksson
LCIF-koordinator MD 101 Sverige

LCIF

Projekt som har fått bidrag från LCIF

Lions Rent Vatten - 

Water Means Life

Hjälp till utsatta barn och kvinnor i Kongo

Skanna QR-koderna för att komma till respektive sidor om 
projekten.
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NATIONELLT REKOMMENDERADE 
INSAMLINGSMÅL I SVENSKA KRONOR FÖR 
KLUBBAR 2021-2022
Per medlem:
Pengapåsen   0 kr
Katastrofberedskap 90 kr
NSR-projekt 40 kr
Funktionsvariationer            60 kr
Lions Quest 40 kr
LEO 30 kr
BQtL – tältaktiviteten          90 kr
Lions Miljöpris 10 kr
Orkester Norden   5 kr
Totalt SEK: 365

SKATTERÄTTSLIGA REGLER FÖR 
LIONKLUBBAR

Ideella föreningar indelas i: 
Allmännyttiga ideella föreningar. Övriga ideella föreningar.

Det normala för en lionklubb om man har an- tagit de 
normalstadgar som finns enligt hand- boken och bedriver 
verksamheten i enlighet med lions syften och uppgifter, är att 
man tillhör kategorin allmännyttiga ideella föreningar som är 
inkomstskattebefriade samt ej momspliktiga. Till skillnad från 
övriga ideella föreningar under förutsättning att man uppfyller 
alla de krav som ställs på en sådan:

Ändamålskravet
Verksamhetskravet
Fullföljdskravet
Öppenhetskravet

Ändamålskravet
Den ideella föreningen skall ha ett eller flera all- männyttiga 
ändamål. Med allmännyttiga ända- mål menas ett ändamål 
söm främjar något av följande:
Idrott
Kultur
Miljövård
Omsorg om barn och ungdom
Politisk verksamhet
Religiös verksamhet
Sjukvård
Social hjälpverksamhet
Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med 
myndighet
Utbildning Vetenskaplig forskning
En annan likvärdig verksamhet.

Ändamålet får dock inte vara begränsat till vissa familjers, 
medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska 
intressen.

Verksamhetskravet
Det räcker inte med att ändamålet som anges  i stadgarna 
är allmännyttigt, föreningen måste också i sin verksamhet till 
90-95 procent
främja allmännyttiga ändamål.

Fullföljdskravet
Fullföljdskravet är ett aktivitetskrav som innebär att 
föreningen under en fem års period i skälig omfattning måste 
använda sina intäkter för ett allmännyttigt ändamål (ca: 80 
procent).

Vid bedömning om fullföljdskravet är uppfyllt skall 
föreningens samtliga intäkter tas med dock med följande 
undantag:
Intäkter i en verksamhet som är skattepliktig även om kraven 
för allmännyttighet är uppfyllda.

Gåvor och bidrag med avsikten att de inte skall användas 
direkt för verksamheten Kapitalvinster samt schablonintäkter 
på investeringsfonder.

Följande kostnader skall räknas av från intäkterna:
Insamlingskostnader
Kapitalförvaltningskostnader
Räntekostnader
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader

Förutsättningen är dock att kostnaderna inte in- går i 
en verksamhet som är skattepliktig, även om kraven på 
allmännyttighet är uppfyllda.

Öppenhetskravet
Den ideella föreningen får inte vägra någon in- träde, eller 
utesluta någon som delar förening- ens målsättning och följer 
dess stadgar.
Vissa krav för medlemskap kan vara motivera- de om inte 
öppenheten går förlorad.

Organisationsnummer och deklarationsskyldighet
Lions klubbar är egna självständiga rättssubjekt och 
kan som sådana ansöka om organisationsnummer hos 
skatteverket på dess hemsida www.skatteverket.se . När 
man har ett organisationsnummer skickas normalt sett 
en deklarationsblankett (blankett 3) när det är dags att 
de- klarera. De flesta lionklubbarna, allmännyttiga ideella 
föreningar, fyller i sidan 4 på blanketten. Om klubben av 
någon anledning inte betraktas som allmännyttig skall även 
sidorna 1 och 2 fyllas i. En allmännyttig ideell förening kan 
ansöka om befrielse att lämna särskild uppgift på blankett 3. 
Vid bokslut 30 Juni som gäller för Lions är det 15 december 
som gäller för inlämnande av deklarationsblanketten.

Vilka föreningar är skyldiga att deklarera ? 
Inkomstdeklaration 3 ( INK3) lämnas av ideell förening:
Som beskattas för fastighetsskatt, fastighets- avgift, 
avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt 
på pensionskostnader.
Som är oinskränkt skattskyldig och som har haft 
skattepliktiga intäkter under beskattningsåret som uppgått till 
minst 200 kronor.
Som är allmännyttig och som har skattepliktiga intäkter högre 
än grundavdraget 15000 kronor.

Rörelseinkomster
Skattefria:
En allmännyttig ideell förening är inte skyldig att betala skatt 
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http://www.skatteverket.se


53

för inkomster från en verksamhet (rörelse) som är ett direkt 
led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål.

En allmännyttig ideell förening är inte skyldig att betala skatt 
för inkomster från en verksamhet (rörelse) som av hävd 
(tradition) använts som finansieringskälla för ideellt arbete:
Bingo
Lotterier
Insamlings- och försäljningskampanjer
Loppmarknader

Om föreningen bedriver en second hand verksamhet kan 
detta i vissa fall jämställas med   en loppmarknad och 
inkomsten från second hand verksamheten kan då vara 
undantagen från skatteplikt ( nya regler för second hand 
verksamhet gäller för beskattningsår som börjar efter 31 
december 2015). Många ideella secondhand-butiker är 
undantagna från momsplikt, om de till klart övervägande del 
har ideellt arbetande personal och har kortare öppettider än 
24 timmar per vecka.

En annan måttstock är att intäktssidan från verksamheten 
som har en naturlig anknytning till ett allmännyttigt ändamål 
eller som av hävd använts som finansiering för ideellt 
arbete överstiger 75 procent undantas hela inkomsten från 
beskattning i annat fall beskattas hela inkomsten.

Gåvor och arv
Skattskyldigheten för gåvor och arv upphörde 2004 vilket 
innebär att lion klubbar inte behöver betala skatt för dessa. 
Det finns dock ingen generell avdragsrätt för givaren.

Reklamskatt
Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet 
offentliggör reklam eller annons där beskattningsvärdet 
överstiger 60 000 kr per år. För annonser i vissa periodiska 
tidskrifter är gränsen för redovisningsskyldighet 60 000 kr 
per publikation.
Detta är en kortfattad redogörelse för vad som gäller för 
lionklubbarna generellt.
Vid frågor kontakta gärna mig på ekonomi@lions.se 
alternativt 08-744-59 00 ank.3

Lions Quest - Tillsammans är en av de största satsningar 
som har gjorts från Lions sida, att via lärare och övriga 
vuxna, nå barn och ungdomar inom området etik och 
livskvalitet, för att erbjuda dem en drogfri uppväxt som även 
är fri från mobbning och våld.

Det är tack vare lionklubbarna och dess medlemmar samt 
skolpersonal och idrottsledare som programmet har spridits 
i Sverige. En verklig satsning på barns och ungdomars vär- 
degrund och livskunskap. Det är viktigt att denna satsning 
fortsätter. Lions eget värdegrundsprogram Tillsammans kan 
ge våra ungdomar en sund och stabil värdegrund att bära 
med sig också som vuxna.

Varför satsar Lions på läromedlet Tillsammans?
Tillsammans utvecklar färdigheter i att:
- Arbeta tillsammans
- Visa respekt för andra människor
- Ta ansvar
- Fatta positiva och sunda beslut
- Handskas med konflikter
- Sätta upp mål

• Lions vill stärka barns och ungdomars självdisciplin,
ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang.
• Lions vill dessutom hjälpa unga människor att utveckla
goda egenskaper, till exempel visa gott omdöme och gott
kamratskap.
• Lions Quest - Tillsammans är ett led i Lions förebyggande

arbete mot drogmissbruk, våld och mobbning.

Om Lions Quest
Lions Quest introducerades i Sverige 1987. Till och med 
2017-06-30 har drygt 32 000 lärare och idrottsledare utbildats 
i läromedlet. Lions Quest används i ett 100-tal länder runtom 
i värl- den. Lions Quest ägs av Lions Clubs International 
Foundation (LCIF).

INSAMLINGSMÅL OCH SKATTERÄTTSLIGA REGLER LIONS QUEST
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Vad handlar läromedlet om?
Lions Quest - Tillsammans är ett program som vänder sig till 
barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet. 
Programmet utbildar föräldrar, lärare och idrottsledare i
livskunskap och god värdegrund, vilka i  sin tur lär ut detta 
till barn och ungdomar, samt är väl anpassat till den senaste 
läroplanen.

Läromedlets innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka 
ett positivt beteende.

Läromedlet är uppbyggt kring punkterna:
• Kommunikation - förmågan att uttrycka idéer klart och
tydligt.
• Samarbete - att arbeta tillsammans med andra mot ett
gemensamt mål och vara en positiv medlem i gruppen.
• Konflikt- och problemhantering - att effektivt kunna
handskas med personliga utmaningar och konflikter med
andra.
• Att respektera och uppskatta sig själv och andra - att
erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur
människor både är lika och olika varandra och att lära sig
fungera med andra människor hur olika de än kan vara.
• Att stå emot negativa påtryckningar - att kunna säga nej till
negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan.
• Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare
prestationer och att sätta upp mål för framtiden.
Läromedlet visar hur man kan arbeta långsiktigt och
förebyggande för att nå målet - en bättre livskvalitet bland
barn och ungdomar.

Hur anordnas Lions Quest-kurser?
En Tillsammans-kurs omfattar en eller två dagar. I regel 
anordnas en kurs för personal från förskoleklass till skolår 3 
eller en kurs för perso- nal i skolår 4-9. Kursen för personal 
i förskolan respektive gymnasieskolan anordnas som en- 
dagskurs och kan inte kombineras med andra stadier. Kurs 
för idrottsledare genomförs under en halv dag eller en hel 
dag.

Uppföljningskurs
En uppföljningskurs kan anordnas för deltagare som tidigare 
har genomgått Lions Quest-utbildningen Tillsammans. 
Avsikten är att deltagarna skall ta del av de senaste rönen 
beträffande undervisning, få repetition samt utbyta erfaren- 
heter. En uppföljningskurs kan anordnas som en kvällskurs 
eller dagtid och omfattar 3 timmar. Arrangören kan vara en 
enskild klubb/skola/ kommun eller i samverkan mellan dessa.

Kostnader
Mer information om programmet, produktblad, broschyr, 
nyheter, kommande kurser och vad kurserna kostar finns att 
läsa på Lions Quests hemsida www.lions-quest.se. Ta gärna 
kontakt med personalen på Lions Quest-kontoret, för att få 
mer information och för att få svar på frågor.

Lion Mints
Ett bra sätt att skaffa pengar till Tillsammans- kurser och 
andra ungdomsprojekt är att sälja Lion Mints. Att minten 
är lättsålda kan många klubbar vittna om. Minten säljs i 
kartonger som innehåller 48 askar med 12 rullar i varje ask. 

Det aktuella priset på minten och mintställen finns att läsa på 
Lions Quests hemsida, www. lions-quest.se.

När varje rulle sålts för 10 kr blir vinsten per kartong 3 260 
kronor för klubben.

Beställning sker hos Lions Quest-kontoret, via hemsidan, per 
telefon eller e-post.

Hemsida: www.lions-quest.se 
Telefon: 08-744 59 00 ank 1
E-post: kansli@lions-quest.se

Bankgiro: 592-4170

LIONS QUEST

http://www.lions-quest.se
http://www.lions-quest.se
http://www.lions-quest.se
mailto:kansli@lions-quest.se
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LEO är Lions Clubs Internationals ungdomsprogram. Totalt 
engagerar sig mer än 150 000 unga människor i 6 000 
LEO-klubbar i 139 länder. Genom egna och gemensamma 
initiativ hjälper ungdomarna sina medmänniskor, utvecklar 
sina ledarkunskaper, och bidrar till att skapa en bättre 
värld. LEO står för Ledarskap, Erfarenhet, Omtanke, 
just för att programmet syftar till att stärka ungdomars 
ledarskapsfärdigheter, är en möjlighet för nya erfarenheter, 
och bidrar till att främja omtanke om varandra och omvärlden.

Det finns två typer av LEO-klubbar: Alpha och Omega. 
Alphaklubbar riktar sig till ungdomar mellan 12 och 18 
år. Dessa klubbar fokuserar på individuell och social 
utveckling bland tonåringar. Ungdomar i Alphaklubbar 
har roligt, träffar nya vänner och upplever hur berikande 
det är att hjälpa andra. Detta ger unga människor en fast 
grund samtidigt som de lär sig betydelsen av ledarskap och 
hjälpinsatser. Omegaklubbar är utformade för unga vuxna 
i åldern 18 - 30. Dessa klubbar fokuserar på personlig och 
yrkesmässig utveckling av unga vuxna. Omegaklubbar 
hjälper medlemmarna att utveckla sina ledaregenskaper och 
förbereda dem för ett helt liv av engagemang och insatser i 
samhället.

LEO
LEO är en aktivitet inom den lokala Lionsklubben. 
Detta innebär att de kostnader som uppstår för att 
bilda en LEO-klubb får tas ur klubbens aktivitetskassa. 
Organisationsavgiften för att starta en LEO-klubb är 100 
USD och betalas av fadderklubben. Denna avgift täcker 
klubbens organisationscertifikat, informationsmaterial för 
fadderklubben, material för LEO-klubbens tjänstemän 
och foldrar för nya medlemmar, samt medlemsnålar och 
medlemskort. Därefter tillkommer en årsavgift, även den 
100 USD, som täcker programmaterial, utskick, underhåll av 
klubbregister, kommunikation, utmärkelser, och underhåll av 
programresurser.

För närvarande finns tre LEO-klubbar i Sverige: LEO Club 
Linköing, LEO Club Växjö, och LEO Club Kristianstad.

För mer information om LEO, vänligen se https://lions.se/
index.php/en/ungdomar-i-lions/leo

https://lions.se/
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DET INTERNATIONELLA UNGDOMSUTBYTET

Bakgrund och allmän information

“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 träffas och upptäcker att det 
är mer som för oss samman som människor, än som skiljer 
oss åt på grund av olika kulturer och sedvänjor. Detta är 
grunden till Lions ungdomslägerverksamhet.

Programmet startade redan 1961 och Lions medlemmar 
arrangerar varje år mer än hundra ungdomsläger över hela 
världen. Respektive läger har mellan 20 till 50 deltagare. Det 
är viktigt att framhålla att dessa resor inte är ”semesterresor” 
utan att syftet med lägerverksamheten är att ge ungdomar 
möjlighet att träffa och utbyta erfarenhet med ungdomar 
från andra kulturer och sedvänjor, att skapa förståelse för 
andra samt att skapa kontakter för framtiden. Deltagarna 
ska representera sina hemländer och sprida sin egen kultur 
och samtidigt lära sig mer om och ta till sig en ny, och bana 
väg för att bli unga ambassadörer för fred och internationell 
förståelse.

Ungdomslägerverksamheten för svenska Lions består av två 
delar:
Att arrangera svenska läger. Information om att arrangera 
ungdomsläger finns på hemsidan: För medlemmar, Planera 
ungdomsläger.
Att ge lägerstipendier till ungdomar för att resa på läger, 
beskrivs mer nedan.

Internationella ungdomsläger
Även de svenska lägren är internationella ungdomsläger 
med 25-30 deltagare från olika länder inklusive ungdomar 
från Sverige. Alla deltagare och värdfamiljer utses av den/de 
Lions klubbar som arrangerar lägret tillsammans med MD:s 
ungdomsverksamhet.

I Sverige sker samordningen genom MD:s 
ungdomsansvarige (YED=Youth Exchange Director) och 
biträdande ungdomsansvarige (BYED= biträdande YED). Till 
sin hjälp har de distriktens ungdomsansvarige (YEC= Youth 
Exchange Chairperson).

En lägervistelse (två veckor) består oftast även av en 
veckas boende i en värdfamilj före eller efter lägerperioden. 
Ungdomen får där ta del av hur man lever i en familj i 
värdlandet.

Lägerspråket är i de allra flesta fall engelska (undantag finns 
och framgår av lägerkatalogen).

Deltagarna
Internationella läger tar emot ungdomar mellan 15–22 år 
(aktuell åldersgräns finns på respektive läger, svenska 
läger har deltagare mellan 17–21 år). Deltagaren ska vara 
nyfiken på andra kulturer och andra sätt att leva. Du får delta 
i sociala aktiviteter och besöka intressanta kulturplatser som 

UNGDOMSVERKSAMHETEN

anordnas av värdklubben. Du förväntas att själv läst på om 
värdlandets seder och bruk före besöket och vilja lära dig 
mer.

Deltagarna förväntas vara aktivt delaktiga i 
ansökningsförfarandet och att tillsammans med 
klubbrepresentanten sä- kerställa att en komplett ansökan är 
inlämnad i tid till samordnaren (distriktets YEC).
Det förväntas att den utresande känner till Lions verksamhet 
(se klubbens ansvar) och att man förbereder ett litet föredrag 
dels om hembygden men även om sin sponsorklubbs 
verksamhet.

Efter hemkomsten förväntas stipendiaten lämna en 
redogörelse om sina upplevelser exempelvis vid ett 
klubbmöte.

Klubbens ansvar
Sponsorklubben utser deltagaren samt har ansvar att 
delge ungdomen och dennes föräldrar om Lions och 
ungdomsutbytets syfte och villkor.
Klubben ska tillsammans med ungdomen säkerställa 
att komplett ansökan är inlämnad i tid till samordnaren 
(distriktets YEC).

Finansiering
Det är sponsorklubben som bär ansvar för att stipendiatens 
resa sker på ett tillfredsställande och tryggt sätt. 

Sponsorklubben betalar resan tur och retur samt lägeravgift 
i det fall det förekommer. I vissa fall delas kostnaden mellan 
flera klubbar eller mellan klubben och den utresande.
Varje utresande ungdom får en ryggsäck med pins och 
standar även denna kostnad betalar sponsorklubben.
Utgifterna i värdlandet står värdklubben respektive 
värdfamiljen för. Ungdomen bör ha med sig fickpengar till 
vissa personliga utlägg, kortare resor, souvenirer etc.
Lions Sverige har samarbete med en resebyrå med gott 
renommé som kan offerera pris för både inrikes resa och flyg 
till värdlandet.

Ansökningsförfarandet/Deltagande länder
Direkt efter Lions Europaforum genomförts anslås på 
Sveriges Lions hemsida en sammanställning över de 
lägerländer som Sveriges Lions har ”garanterade” platser till.
Utöver dessa läger finns information om alla världens läger 
på hemsidan (sök efter katalog över ungdomsläger).

När sammanställningen är anslagen (preliminärt i början av 
november) kan ansökan ske.

Senast vid årsskiftet bör klubben ha lämnat ansökan till 
distriktets ungdomsansvarige (YEC) som lämnar den vidare 
till Sveriges samordnare (YED) som har dialogen med 
lägerländerna.

Se Lions hemsida avseende ansökningsförfarande, 
dokument, tidpunkter mm. Eller vänd dig till ditt distrikts 
ungdomsansvarige (YEC). Kontaktuppgifter till distriktets 
ungdomsansvarige framgår av handboken.
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Skicka in ansökan med namn och önskat lägerland så 
tidigt som möjligt. Absolut senast 15 februari ska kompletta 
ansökningshandlingar vara lämnade till YED.

Observera att den svenska ledningen inte kan garantera 
plats på ett visst läger men gör sitt bästa för att önskat 
lägerland kan tillgodoses (först till kvarn…)

Preliminärt i april bör en bindande bekräftelse från de 
blivande värdarna finnas hos klubben och den sökande.
Vid frågor kontakta alltid i första hand distriktets 
ungdomsansvarige (YEC).

Innan lägervistelsen (preliminärt i maj/juni) genomför 
distriktets YEC en information till stipendiaterna, deras 
föräldrar och klubbrepresentanten.

Se här nedan några röster från ungdomar som fått chansen:

Jag tycker att ni borde veta att ni har gjort ett fantastiskt jobb 
och att jag kommer att vara evigt tacksam till er i Lions! Ni 
har varit med och fixat en resa för livet enligt mig. Alla dom 
minnen jag gjort och alla det vänner jag skaffat mig är bara 
tack vare er och eran insats. Tusen tack för allt ni har gjort 
och jag hoppas att nästa ungdomsutbyte kommer bli lika 
nöjda som jag! :)

Tack för möjligheten. Viktigt att vi river murar och bygger 
broar.
Det här har varit de bästa veckorna i mitt liv!
Lägret var det bästa på hela resan! Jag fick träffa så många 
snälla och trevliga människor som gjorde att lägervistelsen 
blev helt fantastisk!

Jag är så otroligt glad och tacksam att jag fick denna 
möjlighet!

UNGDOMSVERKSAMHETEN

2021

Det har blivit ändrade planer för kommande Ungdomsläger. 
Planeringen var att distrikt 101 N gör sitt klassiska 
backpacker-läger mellan Kiruna och Sundsvall och att 101V 
skulle genomföra ett läger under temat Hav och miljö ” Ett 
rent hav”. 

Det har uppstått problem för distrikt 101 V att kunna 
genomföra sitt läger sommaren 2022 så det kommer att 
flyttas fram ett år till 2023. 
Det innebär att vi kommer endast att erbjuda ett läger i 
Sverige sommaren 2022 (Backpacker-lägret i 101 N), men att 
det blir 2 läger sommaren 2023. Det planerade lägret i 101 O 
och det framflyttade lägret i 101 V.
Därefter fortsätter vi efter den uppgjorda planen att distrikt 
101 M och distrikt 101 S genomför varsitt läger.
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Vad gör Lions nu?
Verksamhetsåret 2019-2020 har en MD – miljökommitté 
bildats med en deltagare från vardera av de fem nya 
distrikten. Vi planerar att utbilda om miljöfrågor och ta vara 
på den kunskap som finns bland medlemmar, samt att 
undersöka hur vi kan minska vår egen miljöpåverkan bland 
annat vårt resande, våra möten, vår mat och i våra projekt. 
Kommittén kommer att sammanställa alla de miljöaktiviteter 
som pågår i klubbarna. Därmed kan vi visa hur vi bidrar till en 
mer hållbar situation.

Några exempel är att klubbar som samlar in skräp vid 
kuster och vägar, stöd och samarbete med Malmö Maritima 
kunskapscenter, driver second hand-butiker och ordnar olika 
typer av loppis. Sedan år 2000 pågår ett samarbete mellan 

Lions i nio länder runt Östersjön 
i Baltic Sea Lions för att skydda 
Östersjöns vatten.

Nationellt delar Sveriges Lions 
ut ett miljöpris. Miljöpristagarna 
har genomfört viktiga projekt för 
vattenkvalitet, hållbara byggen 
av bostäder, ny typ av hållbar 
odling av tomat och fisk. En av 
dem, Greta Thunberg, driver på 
politiker och andra 
beslutsfattare att ta beslut som 
leder till att klimatmålen nås.

Med Lions aktiviteter, projekt, 
miljöpriser och stipendier kan vi 
uppmärksamma och stötta 
miljöfrågan samt ge Lions 
uppmärksamhet i media.

Riksmötet rekommenderar att klubbarna betalar in 10 kronor 
per medlem till Sveriges Lions Miljöpris. Utan pengar inget 
Miljöpris! Distrikt och klubbar får gärna betala in mer pengar 
och kan även dela ut lokala stipendier.

LIONS OCH MILJÖFRÅGAN
Allt fler människor tar till sig det forskarna kommit fram till 
om miljötillståndet på jorden. Mänskligheten behöver samla 
sig för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och vidta en mängd 
åtgärder för att skydda naturen, vatten, ekosystem och 
hotade arter.
Lions deklaration om den mänskliga miljön skrevs redan i 
oktober 1972. Den betonar att det ingår i LCI:s policy att på 
”allt sätt främja allmän välfärd, att skapa och upprätthålla 
sådana förhållanden att människan och naturen kan existera 
i fruktbar harmoni samt fylla de sociala, ekonomiska och 
övriga krav som nuvarande och kommande generationer kan 
ställa.”  Deklarationen lyfter också kravet på samarbete och 
gemensamma insatser över nationsgränser.

FN:s	flyktingkommission	(UNHCR)	
gör prognosen: om klimatmålen inte 
nås kommer antalet människor som 
måste	fly	sina	hem	av	klimatskäl	att	
öka från dagens ca 20 miljoner till 
250 miljoner om 30 år. För en hjälp-
organisation som Lions, blir en re-
dan svår situation, som den i Syrien, 
än mer utmanande med kanske mer 
än	10	gånger	fler	människor	som	
behöver hjälp.

FN:s hållbarhetsmål
År 2015 beslutade FNs 
medlemsstater att 17 
hållbarhetsmål ska nås till 
2030. Lions arbetar redan med 
tio av målen i en mängd olika 
aktiviteter och tidsatta projekt. 
Arbetet handlar både om hjälp 
till enskilda människor och 
till geografiska områden när 
katastrofen inträffat men också 
att försöka minska risken för att katastrofen inträffar. 

Sedan några år är även Miljö ett av Lions prioriterade 
områden för insamling och aktiviteter. 

Exempel för att hindra personliga katastrofer är vaccination 
mot mässling, bra mödravård, att minska synsvårigheter, 
erbjuda barn skolgång och bybor rent vatten.

Även i vårt land finns stora mänskliga behov, men lika viktigt 
är att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vår svenska 
livsstil kräver egentligen resurser från mer än fyra planeter. 
Vi har bara en. Bland FNs 17 hållbarhetsmål är Minskad 
klimatpåverkan och Hållbar konsumtion och produktion 
kanske viktigast i Sverige.

MILJÖ
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Ansvarsförsäkring

Lions försäkringsbolag är:
ACE European Group Limited, en del av Chubb. 
Birger Jarlsgatan 43
111 45 Stockholm

Tel 08-692 54 87
Kontaktperson: Kristina Målarbo
E-post: kristina.malarbo@chubb.com

Försäkringsbrev, ansvarsförsäkring, samt allmänna 
försäkringsvillkor finns på hemsidan: www.lions.se/
medlemssidan och länk försäkring. Har du frågor, vänligen 
kontakta försäkringsbolaget enligt ovan.

Försäkringen gäller för alla lionklubbar och distrikt över 
hela världen med undantag för vissa delar av världen, se 
försäkringsbrev och villkor - se ovan vart du ska vända dig. Vi 
reserverar oss för ändringar.

Observera att försäkringen enbart gäller mot tredje man. 
Försäkringen gäller person och sakskador för tredje man 
om någon av Lions medlemmar varit vål- lande. Såledels 
måste man ha varit vårdslös och rena olyckshändelser 
ersätts ej.
Det är alltså inte en olycksfallsförsäkring. Ring ACE för 
vidare information.

Allmänt
The International Association of Lions Clubs ansvarigs- 
försäkring omfattar Lions praktiskt taget över hela världen. 
Alla klubbar och distrikt är automatiskt försäkrade.

Observera att denna försäkring endast omfattar rättsligt 
ansvar och att den inte är en “olycksfallsförsäkring” som 
täcker skada utan hänsyn till skuld.

Olycksfallsförsäkring för 
lionmedlemmar
Riksmötet i Gävle 2012 beslutade att MD 101 ska teckna en 
gruppförsäkring, olycksfallsförsäkring, för medlemmar under 
tjänst. Se www.lions.se för mer information och fullständiga 
försäkringsvillkor.

STADGAR FÖR KATASTROFBEREDSKAPEN
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE

Instiftad av Riksmötet i Norrköping 1984. 

Dessa stadgar har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att 
gälla från och med den 1 juli 1995 och har ändrats senast av 
Riksmötet 2019.

§ 1 Katastrofberedskapens syfte är att med penningmedel
som ställs till förfogande av Sveriges lionklubbar och andra
givare snabbt kunna ge hjälp vid inträffade katastrofer och
andra nödsituationer i Sverige eller utomlands.

§ 2 Katastrofberedskapens styrelse består av
guvernörsrådets ordförande , guvernörsrådets vice
ordförande, guvernörsrådets närmast föregående
ordförande och multipeldistriktets koordinator för det globala
serviceteamet med guvernörsrådets ordförande som
styrelsens ordförande.

Sekreterare utses inom styrelsen.

§ 3 Styrelsens beslut ska vara enhälliga.

§ 4 Samtliga utbetalningar ska attesteras av ordföranden.
Styrelsen ska kvartalsvis lämna uppgift till distrikten om
gjorda in- och utbetalningar samt om disponibelt belopp.
Styrelsen ska protokollföra sina sammanträden. Protokollen
ska tillställas styrelsens ledamöter, distriktsguvernörerna
samt multipeldistriktets arbetsutskott och revisorer.

§ 5 När ett ekonomiskt bidrag ska lämnas beslutar styrelsen
genom vilken del av Lions organisation som bidraget skall
förmedlas. Vid större katastrofinsatser får en annan etablerad
hjälporganisation anlitas.

Styrelsen ansvarar för att följa upp att utbetalda medel 
används för avsett ändamål.

§ 6 Katastrofberedskapen ska inte belastas med
administrativa kostnader.

§ 7 Katastrofberedskapens verksamhetsår är 1 juli - 30 juni.

§ 8 Styrelsen ansvarar för att fortlöpande bokföring sker.
Räkenskaperna ska redovisas på Riksmötet och ska
revideras av multipeldistriktets revisorer.

§ 9 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom
beslut på Riksmöte med två tredjedels majoritet av de vid
omröstningen närvarande delegaterna.

Förslag till ändring av stadgarna kan endast tas upp 
till behandling efter motion från klubb eller förslag från 
guvernörsrådet.

§ 10 Katastrofberedskapen kan endast upplösas genom
beslut av Riksmöte med två tredjedelars majoritet av de
vid omröstningen närvarande delegaterna. Vid upplösning
övergår Katastrofberedskapens medel till Lions Clubs
International Foundation.

FÖRSÄKRINGAR KATASTROFBEREDSKAP

mailto:kristina.malarbo@chubb.com
http://www.lions.se/
http://www.lions.se
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STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN 
SVERIGES LIONS HJÄLPFOND
Stiftelsen har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet 
i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International 
efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996.

§ 1 Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions
hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och
dela ut medel.

De insamlade medlen får användas inom Sverige och 
utomlands för
* hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat
sätt hjälpbehövande
* vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar
* främjande av vetenskaplig forskning med humanitär
inriktning

§ 2 Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Stiftelsen ska inneha 90-konto och redovisa sin
verksamhet i enlighet med årsredovisningslagen och de
regler som föreskrivs av Svensk Insamlingskontroll.

§ 4 Stiftelsens styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter
med en till tre suppleanter.

§ 5 Styrelsen utses av Guvernörsrådet med särskilt
angivande av ordförande, sekreterare och kassör.
Mandattiden är tre år och omval kan ske en gång. Första
gången val sker skall dock ledamöter väljas på ett, två
respektive tre år så att därefter successiv förnyelse kan ske.

Valbar som styrelseledamot och suppleant är endast person 
som är medlem i någon lionklubb tillhörande Multipeldistrikt 
101 Sverige.

§ 6 Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av
ordföranden. Om så anses lämpligt kan sammanträde
hållas per telefon eller annat elektroniskt medium.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av fastställt antal 
ordinarie ledamöter är närvarande vid sammanträdet. 
Beslut avseende utbetalningar skall vara enhälliga. Över 
styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 7 Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen som
sådan, av den eller de som styrelsen utser därtill.

§ 8 Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

§ 9 För granskning av Stiftelsens räkenskaper och
förvaltning skall Guvernörsrådet utse en ordinarie revisor
och en suppleant. Endast kvalificerad revisor kan utses till
ordinarie revisor och till revisorssuppleant.

§ 10 Styrelsen är ansvarig för att fortlöpande bokföring sker.
Inom 4 månader efter utgången av varje räkenskapsår
skall styrelsen framlägga en årsredovisning med
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisorn
skall därefter senast den 15 december närmast efter
utgången av räkenskapsåret avge sin revisionsberättelse till
Stiftelsens styrelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska överlämnas till 
Guvernörsrådet och redovisas på närmast efterföljande 
Riksmöte. Årsredovisning och revisionsberättelse ska 
även inom sex månader efter verksamhetsårets utgång 
överlämnas till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i 
Stockholms län och till Svensk Insamlingskontroll.

§ 11 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut
av Guvernörsrådet med minst två tredjedelars majoritet av
de vid sammanträdet närvarande ledamöterna. I vissa fall
kan beslut av Kammarkollegiet fordras.

§ 12 Beslut om Stiftelsens upphörande kan endast fattas av
Guvernörsrådet efter hörande av Riksmötet.

Vid beslut om upplösning av Stiftelsen skall kvarvarande 
medel inom ramen för ändamålsparagrafen överföras till 
Lions Clubs International Foundation (LCIF).

HJÄLPFONDEN
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FONDER LIONS STÖDJER

Skanna QR-koderna för att komma till respektrive hemsida för mer information.
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för Lions Clubs International MD 101 Sverige

§ 1 Revisorerna väljs i demokratisk ordning vid Riksmötet
och har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera
all verksamhet som bedrivs inom Multipeldistrikt (MD) 101
Sverige. Revisorerna är oberoende i förhållande till alla
övriga organ inom MD 101 Sverige. Revisorerna ansvarar
var för sig inför Riksmötet och därmed ytterst inför Sveriges
Lions för sina uppdrag.

§ 2 Revisorerna granskar i den omfattning som följer
av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom
guvernörsrådet och arbetsutskottet samt kommittéer och
projektgrupper. De skall i sitt arbete följa Lions stadgar och
andra föreskrifter såvida de inte i berörd del strider mot
lag eller redovisningssed. Revisorernas tillämpning av de
vägledande principerna styr revisionens omfattning.

§ 3  Revisorerna har rätt till de upplysningar som krävs för
att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag i enlighet med §
2. Revisorerna får anlita de sakkunniga som behövs. En
sakkunnig har därvid samma rättighet som revisorerna.

§ 4 Multipeldistriktet ska ha två revisorer samt ersättare.
Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad
revisor. Auktoriserade revisorn ska ta initiativ till att en
överenskommelse träffas med den förtroendevalda revisorn
om hur revisionsarbetet ska utföras.

§ 5 Ersättare för revisor tjänstgör endast vid förfall för revisor.
Ersättarna får närvara vid revisorernas
sammanträden och skall underrättas om tid och plats för
sammanträde.

§ 6 Auktoriserade revisorn och den förtroendevalda revisorn
ska varje år avge var sin revisionsberättelse till Riksmötet.

§ 7 Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna
anges i revisionsberättelsen.
Anmärkning får riktas mot
1. Guvernörsrådet, arbetsutskottet, kommittéer och
projektgrupper.
2. De enskilda ledamöterna i sådana organ.
Berättelsen skall också innehålla ett särskilt uttalande om
ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.

Reviderat av stadgesekreterare.

Bakgrund
Våra fem nordiska multipeldistrtikt, MD101 Sverige, MD104 
Norge, MD106 Danmark, MD107 Finland och MD109 Island, 
har sedan mitten av 1950-talet samarbetat på olika sätt. Den 
första nordiska sammankomsten ägde rum i Göteborg 1956 
och fem år senare antogs de första formella stadgarna för 
Nordiska Samarbetsrådet.

Samarbetet startade för att ge våra Distriktsguvernörer och 
kommittéordförande ett ”mitt termins-möte” där man kunde 
diskutera gemensamma utmaningar och hjälpa varandra 
att hitta lösningar. Ett annat viktigt skäl var att tillsammans 
blev vi en stark röst på det Lions Internationella planet. Som 
enskilda multipeldistrikt upplevdes vi som för små för att 
kunna göra vår röst hörd.

Våra fem multipeldistrikt har genom samarbetet inom NSR 
alltid haft minst en ledamot i den internationella styrelsen. 

NSR´s organisation
Högsta beslutande organ är NSR´s årsmöte som i regel 
hålls den tredje helgen i januari varje år. Mötet arrangeras 
av ett av de fem multipeldistrikten enligt en särskilt upplagd 
turordning. Nästa möte i Sverige ska arrangeras år 2023 
och kommer att gå av stapeln i Borås. Vid årsmötet tas de 
övergripande besluten som sedan ska förankras i de enskilda 
multipeldistrikten. 

Beslut tas genom omröstningsförfarande. När det gäller 
frågor av ekonomiska art har varje multipeldistrikt en röst 
och i övriga frågor har varje multipeldistrikt ett röstetal som 
bygger på medlemsantalet i multipeldistriktet i förhållande 
det totala antalet lion- medlemmar i de fem multipeldistrikten. 
I Dessa frågor är det totala röstetalet 50 eller 51 röster. 
Om det blir 50 eller 51 röster är avhängigt av hur 
procentberäkningen faller ut. 

Löpande under året är det den s.k. CC-gruppen, dvs 
Guvernörsrådetsordföranden i de fem multipeldistrikten 
som tar beslut. Till sin hjälp med att bereda ärenden har 
CC-gruppen ett arbetsutskott, NSR-OC, som består av en
vald ledamot från vart och ett av de fem multipeldistrikten.
Uppdraget som NSR-OC ledamot är femårigt. Det innebär att
en ledamot byts ut varje år.

Vid det digitala årsmötet 2021 antog nya stadga och 
arbetsordning.

NSR´s gemensamma hjälpprojekt
NSR bidrar ekonomiskt till ett samnordiskt projekt. Vilket 
projektet är beslutas av NSR´s årsmöte. Alla projekten löper 
på två år, dock har NSR under de senaste fyra åren bidragit 
till två projekt riktade mot syriska flyktingbarn i Libanon och 
Turkiet. De båda projekt har samma rubrik, ”De Glömda 
Barnen”. Vårt svenska projekt i Turkiet har under två år 
fått 180.000 Euro och det norska projektet i Libanon har 
också fått 180.000 Euro under två år. Dessa båda projekten 
avslutas 2021-06-30. Vid NSR´s digitala årsmöte i januari i 
år beslutades att fr.o.m. 2021-07-10 är det ett danskt projekt 
som ska få stöd från övriga nordiska multipeldistrikten. 

REVISIONSREGLEMENTE NORDISKA SAMARBETSRÅDET (NSR)
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Kommande NSR-möten:
2022 Island
2023 Sverige
2024 Norge
2025 Danmark
2026 Finland.

För mer information kontakta MD101’s representant i NSR-
OC Finn L Bangsgaard LC Svansjö. 
E-postadress: finn.bangsgaard@gmail.com

NORDISKA SAMARBETSRÅDET (NSR)

Lions är en viktig samarbetspartner för Barndiabetesfonden 
alltsedan fonden bildades 1989.
Lions är representerade i Barndiabetesfondens styrelse med 
en ordinarie styrelseledamot och en suppleant. Båda väljs för 
en tid av två år.

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att 
förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både barn, 
unga och vuxna. Visionen är att forskarna ska kunna besegra 
typ 1-diabetes till år 2040, och med rätt resurser är det 
forskarnas övertygelse att det målet ska kunna nås. Därför är 
varje bidrag till forskningen kring typ 1-diabetes viktigt – litet 
som stort.

Cirka 50 000 personer i Sverige är idag drabbade av 
sjukdomen, både barn och vuxna. Orsaken är fortfarande 
okänd, och det finns inget botemedel. Varje år drabbas 900 
barn och minst lika många vuxna i Sverige av typ 1-diabetes. 
Det gör typ 1-diabetes till Sveriges vanligaste livshotande 
och obotliga sjukdom hos barn och unga.

I slutet av 2020 blev det klart att Barndiabetesfonden 
fortsätter vara den största finansiären av typ 
1-diabetesforskning i Sverige och kunde ge över 19,5
miljoner kronor i anslag till 26 forskningsprojekt. Fonden har
gått från blygsamma 250 000 kr i utdelade forskningsanslag
1990 till 19,5 miljoner 2020. Barndiabetesfonden har
totalt bidragit med över 160 miljoner kronor till svensk typ
1-diabetesforskning.

Lions är en av de största bidragsgivarna och det är viktigt att 
Lions fortsätta vara en stor bidragsgivare.

Vad kan Lions göra
- Genomföra olika Lionsaktiviteter som marknader, lotterier,
Lucia-evenemang, där intäkterna går till forskningen om typ
1-diabetes
- Samverka med Barndiabetsfondens lokalföreningar runt om
i landet t.ex. genom att anordna aktiviteter gemensamt
- Uppmärksamma Världsdiabetesdagen den 14 november
med Diabeteslunken eller annan aktivitet
- Medverka till att öka kunskapen om typ 1-diabetes i
samhället t.ex. genom sociala medier

Lions ideella arbete betyder enormt mycket för 
Barndiabetesfonden. Tillsammans med Lions fortsätter 
Barndiabetesfonden arbeta hårt för att öka kunskapen om 
typ 1-diabetes. Tillsammans kommer vi att fortsätta sätta 
fokus på sjukdomen för att flera ska förstå allvaret med typ 
1-diabetes och vikten av att fortsätta stötta den livsviktiga
forskningen. Målet är att bota typ 1-diabetes till år 2040.

Barndiabetesfondens hemsida www.barndiabetesfonden.se 

BARNDIABETESFONDEN OCH LIONS

mailto:finn.bangsgaard@gmail.com
http://www.barndiabetesfonden.se
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Vad är Europaforum?
Europaforum är ett årligen hållet möte för alla Lions i 
Europa oavsett språk och kultur. Mötet hålls på olika håll i 
Europa. Motsvarande möten hålls även i övriga geografiska 
områden inom lion-världen. Syftet med detta möte är bland 
annat att främja vänskap och ömsesidig förståelse mellan 
medlemsländerna i Europa.

EF är ett öppet forum för utbyte av erfarenheter och 
utvecklande av nya idéer. Mötet skall även främja Lions 
syften och träna europeiska lionledare i lionistiska frågor. Ett 
av huvudsyftena är också att främja Lions Clubs International 
Foundations (LCIF) verksamhet liksom att främja 
internationelle presidentens mål och även ta emot rapporter 
från Lions representanter från Europa i de olika organ, 
som har sina huvudkontor i Europa som till exempel WHO, 
UNICEF och FN. Det kanske viktigaste och mest påtagbara
syfte är nog ändå att EF skall ge tillfällen till öppna 
diskussioner om de möjligheter som föreligger att genom 
gemensamma aktiviteter möta de behov som finns inom den 
europeiska världsdelen. EF har ingen beslutanderätt över 
de olika multipeldistrikten i Europa utan kan endast söka nå 
dessa angivna mål genom rekommendationer. EF saknar 
också rätt att ta ut några avgifter av medlemsdistrikten.

EF:s organisation
EF leds av en forumpresident, som utses av värdlandet, samt 
den omedelbart föregående forumpresidenten tillsammans 
med nästkommande forums president.

Forumets organ består av
a) Fullmäktige (Council),
b) Övervakningskommitten (Supervisory Committee),
c) Programkommittén samt
d) Organisationskommittén.

Dessutom utses för en tid av fem år en ”Advisor & Archivist” 
som skall vara rådgivare till organisationen och samtidigt 
svara för att gällande regler följs och att förändringar och 
beslut arkiveras.

Fullmäktige består av delegater från multipeldistrikt.
Programkommitténs och organisationskommitténs uppgift 
framgår av namnet.

Övervakningsgruppen tillsammans med arkivarien har till 
uppgift att utvärdera forumet och lämna eventuella förslag till 
förbättring till efterföljande forums organisationskommitté.

Vid Europaforum i Tammerfors godkändes en ny 
arbetsordning (Rules of Procedures). Denna gäller från
och med verksamhetsåret 2012.

Man beslutade också att inrätta en framtidskommitte
(Long Range Planning Committe). Kommitténs 
arbetsuppgifter fastställdes vid EF i Bologna och man
kommer bland annat att arbeta fram en ny Director
Rotation List för de kommande 20 åren.

Bakgrunden är att deltagandet i Europa Forumminskat
under senare år. Sannolikt beror detta på

att kostnaderna för deltagandet upplevs som för höga, varför 
en förenkling av arrangemangen efterlyses.

Program
Programmet omfattar, förutom av seminarier i varierande 
ämnen, fullmäktigesammanträden och olika sociala 
arrangemang. I samband med EF träffas även våra 
ungdomsutbytesansvariga och presenterar respektive 
multipeldistrikts ungdomsläger. Man beslutar även om 
fördelningen av platserna till ungdomslägren efterföljande 
år. Kandidater från Europa till vice president och direktorer 
till Internationella styrelsen presenteras alltid vid EF i 
förekommande fall.
I EF deltar vanligen även Lions internationelle president 
med vice presidenter och ledande befattningshavare från 
internationella kontoret.

Sveriges representation vid EF
Innehållet i EF har stramats upp och gjorts mera allmänt 
intressant. Tyngdpunkten ligger dock fortfarande på den 
sociala delen, att träffas och utbyta tankar och erfarenhet. 
Tidigare representerades Sverige alltid av hela vårt 
guvernörsråd förutom av ledande befattningshavare inom 
ungdomsutbyte och internationella relationer. På senare 
år har av kostnadsskäl endast en liten grupp med GRO i 
spetsen deltagit i Europa Forum.

Deltagandet i EF är en rik upplevelse – men inte särskilt 
billig.

2021
Tessaloniki, Grekland

2022
Zagreb, Kroatien

2023
Sverige

EUROPAFORUM (EF)
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Lions Sverige, MD101, samarbetar med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, (f.d. 
Räddningsverket) sedan 2004. Numera deltar även 
EU:s civilförsvarsmekanism ECCO i aktiviteten. Lions 
Sverige köper in tält och filtar som lagras i MSB:s depå 
i Kristinehamn. I depån packar LC Kristinehamn om 
materialet till pallar för flygtransport. När Sverige får en 
förfrågan, från FN eller EU, om hjälp vid katastrof- och 
krissituationer kan MSB, som utför uppdraget åt ECCO, 
ge människor i nöd tak över huvudet tack vare tälten. Vid 
tältleveransen kan 1–2 svenska lionrepresentanter följa 
med utan kostnad för MD 101. Lions egna representanter 
rekryteras av Tält-teamet och godkänns och utbildas av 
MSB, se nedan. Tält-aktiviteten är den internationellt 
mest kända aktiviteten som drivs av Lions Sverige. Det 
finansieras av Lions katastrofberedskap och BQtL-kontot. 
Varje år beslutar riksmötet om en rekommenderad summa 
som klubbarna kan delfinansiera tältinköpen med. I samråd 
med MSB har Lions kommit fram till ett lämpligt tält. Tälten 
levereras med ett antal filtar per tält.
Sedan 2005 har över 5 
500 tält för mer än 35 
miljoner SEK skickats 
ut i världen till olika 
katastrofområden. Det 
första tillfället var till 
Pakistan hösten 2005, 
då Lions tillsammans 
med dåvarande 
Räddningsverket snabbt 
var på plats efter en 
kraftig jordbävning. I det 
arbetet var även Lions 
i Pakistan behjälpliga. 
Lions styrka är att det 
finns klubbar i över 200 
länder och som därför 
kan hjälpa till lokalt.

Tält-leveranser:
2005: 225 vintertält till 
Pakistan, jordbävning
2006: 40 sommartält till Serbien, översvämning
2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 civilförsvarets 
sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer
2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning
2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning
2008: 144 tropiktält till Burma, tyfon
2008: 1079 sommartält, 149 ökentält, 56 tropiktält till Kina, 
jordbävning
2010: 395 sommartält till Haiti, jordbävning
2011: 300 sommartält till Tunisien, flyktingar Libyen
2011: 470 tält till Turkiet, jordbävning
2013: 30 tält till Filippinerna, tyfon
2014: 1025 tält till Irak, flyktingar
2016: 7 tält till Sri Lanka, läkarteam
2016: 150 tält till Grekland, jordbävning
2019: 498 tält till Albanien, jordbävning
2020: 250 tält till Grekland, flyktinglägret på Lesbos 
totalförstördes av brand
2021 - 200 tält till Haiti, jordbävning

Tält-teamet består av
Reino Wikström, LC Mölndal, ordförande.
Per Blomstrand, LC Uddevalla, PR https://www.facebook.
com/bringquality/ och dess Messenger-funktion
Finn Bangsgaard, LC Svansjö, myndighetskontakt
Lina Eiserman-Ålund, LC Mölndal, rekryteringsansvarig, PR 
https://www.facebook.com/bringquality/ och dess Messenger-
funktion
Annette Eiserman-Wikström, LC Mölndal, moms-och 
tullhantering
Björn Åström, LC Kristinehamn, packning, lastning

Kontakt: bringquality@lions.se

Ansökan som lionrepresentant:
Du skall vara medlem i Lions Clubs International. Du är fullt 
frisk, men om du har någon kronisk sjukdom skall du kunna 
klara 10 dagar utan medicinering ifall ett sådant läge skulle 
uppstå. Du skall tala och förstå avancerad engelska. Du 
skickar din

ansökan till din
klubbpresident som
vidarebefordrar till
bringquality@lions.
se. Önskemålet är att 
ha minst 10 st utbildade 
lionrepresentanter i 
beredskap.

Så började det:
Den 26 december 2003 
drabbades provinsen 
Kerman i Iran av en kraftig 
jordbävning med epicentrum 
nära staden Bam. Vad 
människorna där behövde 
var åtminstone en tillfällig 
bostad. Sveriges Lions 
Katastrofberedskap beslöt 
att skänka 500 000 SEK för 
inköp av tält till människorna 
i Bam.

Nu uppstod ett problem och det var hur få tälten till Bam 
i Iran? Med hjälp av en annan hjälporganisation lyckades 
MD101 få tälten på plats. Det fanns dock en hake och den 
var att den organisationen tog 5% i administrationsavgift. 
Finn Bangsgaard, dåvarande GRO, började fundera över 
om det fanns andra möjligheter och kom då att tänka på 
Räddningsverket, i dag MSB, som är den myndighet som 
staten och EU ger uppdraget att verkställa det svenska 
biståndet i samband med katastrofer.

Finn Bangsgaard, LC Svansjö, och Reino Wikström, LC 
Råda-Mölnlycke, åkte i januari 2004 till NSR i Norge och kom 
i bilen att tala om nödhjälp och kostnader och hur man kunde 
effektivisera det hela. Kunde Lions köpa tälten själva? Kunde 
de lagras någonstans? Reino Wikström hade kontakter inom 
fd Räddningsverket och kunde fråga om de var intresserade 
av tält. Räddningsverket svarade att det fanns ett behov och 
de kunde tänka sig stå för lagerhållningen. På riksmötet i 
Gävle 2004 presenterades det första Lionstältet och Lions 
gjorde sitt första större inköp av tält. Så blev en idé, från två 
lionmedlemmar, med hjälp av en hjälporganisation, Lions, 

BRING QUALITY TO LIFE - LIONS TÄLTAKTIVITET

Lions tält i Pakistan efter en jordbävning.

https://www.facebook
https://www.facebook.com/bringquality/
mailto:bringquality@lions.se
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och en statlig myndighet, Räddningsverket, inom loppet av 5 
månader genomförd.

2005 i februari gick den första lionmedlemmen, Lina 
Eiserman Ålund, LC Råda-Mölnlycke, Räddningsverkets 
utbildning inför internationella missioner. I oktober skickades 
de första tälten till Pakistan efter landets omfattande 

BRING QUALITY TO LIFE - LIONS TÄLTAKTIVITET
jordbävning. Räddningsverket, med Lina Eiserman Ålund 
i truppen anlände tre dagar efter jordbävningen och första 
tältlägret för cirka 1350 personer var uppbyggt 3 dagar 
senare i Muzaffarabad, norra Pakistan.

Sedan dess har även Sema Panboon LC Skellefteå och 
Olow Nyman LC Mölndal varit iväg på uppdrag.

Broschyr om Lions tält. Skanna QR-koden för läsa broschyren.
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DISTRIKT 101-M
Distriktsguvernör 
Lena Nyquist 
LC Hallstahammar 
lena.nyquist6@gmail.com 
070–1001930

1:e vice distriktsguvernör 
Christer Wallin 
LC Norberg 
chwa1962@gmail.com
072–050 99 65

2:e vice distriktsguvernör
Anki Katarina Rooslien
LC Hedemora
corpusanki@gmail.com 
070-329 12 94

Past Distriktsguvernör
Magda van Almenkerk 
LC Hällefors 
magda@cemarkingnordic.se 
070–2962333

Distriktskassör
Sergej Ljessnoj
LC Gävle
dk@lions101m.se
070-869 48 48

ZO-team zon 1/2
Past zonordförande
Hans Almgren 
LC Arboga hansalmgren.arboga@gmail.com 
070–328 62 53

Zonordförande
Ulf Carlsson
LC Kungsör
ulfcarlsson06@gmail.com
076–043 64 96

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team zon 3
Past Zonordförande
Frank Poot
LC Hällefors 
frank@cemarkingnordic.se 
070–223 03 33

Zonordförande
Arne Andersson 
LC Storå
arneleander@telia.com
070-566 77 67

Vice Zonordförande
Ingalill Senneryd
LC Lindesberg Kristina
ingalill.senneryd@gmail.com
070-520 73 48

ZO team zon 4
Past Zonordförande
Elisabeth Emanuelsdotter Voll 
LC Pålsboda 
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com
070–954 62 32

Zonordförande
Elisabeth Emanuelsdotter Voll 
LC Pålsboda 
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com
070–954 62 32

Vice Zonordförande
Niclas Norman
LC Fjugesta
niclas@niclasnorman.se
070-559 54 54

ZO-team zon 5/6
Past Zonordförande
Birgit Bibbi Aronsson
LC Forshaga
birgitaronsson@hotmail.com 
070- 660 14 97

Past Zonordförande
Inger Persson
LC Eda
edainger.persson@bahnhof.se 
070–520 14 18

Zonordförande
John Ljungqvist
LC Grums
john5105@live.se
073-429 40 90

Vice Zonordförande
Anna-Lena Bohlin
LC Karlstad Almen
annalenabohlin@gmail.com
070-480 74 84

ZO-team Zon 7
Past Zonordförande
Birgitta Myrgren 
LC Bergsjö 
birgitta@dhed.se 
076-947 09 70

Zonordförande
Jan Setterberg
LC Alfta
janne.setterberg@gmail.com
070–5271810
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DISTRIKT 101-M
Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team Zon 8
Past Zonordförande
Vakant

Zonordförande
Peter Hansson
LC Tierp
peter.hansson.tierp@gmail.com
070-311 20 94

Vice Zonordförande
Reidar Larsson
LC Ockelbo
reidar.th@hotmail.se
070- 648 43 77

ZO-team zon 9
Past Zonordförande
Allan Björklund
LC Mora
allanbjorklund@hotmail.com
070–5827820

Zonordförande
Allan Björklund
LC Mora
allanbjorklund@hotmail.com
070–5827820

Vice Zonordförande
Lars Gunnar Holmberg
LC Mora
lg.holmberg@gmail.com
070-655 99 36

ZO-team Zon 10
Past Zonordförande
Åke Mjöberg 
LC Borlänge 
kvarnen52@gmail.com 
070–616 38 50

Zonordförande
Mursal Isa
LC Borlänge
jalwiye@hotmail.com
070-779 49 77

Vice Zonordförande
Maria Inês Ribeiro De San Juan
LC Ludvika Ängsklockan 
miribeirodesanjuan@gmail.com
072–5111136

ZO-team Zon 11
Past Zonordförande
Magnus Källström
LC Avesta
magnuskrylbo@gmail.com

Zonordförande
Magnus Källström
LC Avesta
magnuskrylbo@gmail.com

Vice Zonordförande
Vakant

Ledarutveckling (GLT)
Lars Gunnar Holmberg
LC Mora
lg.holmberg@gmail.com
070-655 99 36

Servicekoordinator (GST) 
Maria Inês Ribeiro De San Juan
LC Ludvika Ängsklockan 
miribeirodesanjuan@gmail.com
072–511 11 36

Medlemsutveckling (GMT) 
Johan Skoog
LC Avesta
johsko68@hotmail.com
070–2161706 

Medlemsutveckling (GMT) 
Elisabeth Emanuelsdotter Voll
LC Pålsboda
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com
070–9546232

New Voices
Elisabeth Emanuelsdotter Voll
LC Pålsboda
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com
070–9546232

Marknadsföringsteamet
IT/Webmaster
Lars-Eric Jacobsson
LC Kilsbergen
webmaster@lions101m.se
070–826 15 84

PR/informationsansvarig
Wolfgang Streith
LC Avesta
wolfgang@streith.se
070–526 25 25

LCIF-koordinator 
Agneta Andersson
LC Lindesberg Kristina
aga48@telia.com
073-045 02 06

Ungdomsutbytesordförande YEC
Marie Johansson
LC Gävle 
mariekjohansson@hotmail.com
070-510 26 89
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Miljökoordinator
Mursal Isa
LC Borlänge
jalwiye@hotmail.com
070-779 49 77

Lions Quest koordinator
Ulf Carlsson
LC Kungsör
ulfcarlsson06@gmail.com
076-043 64 967

Utskick och Registeransvarig
Staffan Öberg
LC Avesta
Staffan.oberg@avesta.lions.se
070—091 99 13

Representanter för LCFM- Lions 
Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-
Örebro
Dag Hedin
LC Bergsjö
dag@dhed.se
070–573 26 76

Roland Torstensson
LC Kilsbergen
rolandthorstensson@telia.com
070–291 08 37

Distriktsvalnämnden
Ordförande
Mattias Öberg
LC Avesta
mattias.oberg@avesta.se
070-975 69 96

Ledamot
Arne Andersson
LC Storå
arneleander@telia.com
070-556 77 67

Ledamot
Ingegerd Kull Hanses
LC Gagnef Dalklockan
ingegerds@masendata.com
070-717 75 09

Ledamot
Anders Falke
LC Arvika
amfalke47@gmail.com
070-574 42 86

Ledamot
Alf Bakken
LC Malung
alf@bakken.li
070-603 35 92

Hedersrådets ordförande
Svante Hanses 
LC Gagnef
hanses@masendata.com
070-782 96 68
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DISTRIKT 101-N

Distriktsguvernör 
Kenth Löfgren
LC Vilhelmina
 kenthlofgren1@gmail.com
Mobil 070-281 00 94

1:e vice distriktsguvernör
Anita Oremo
LC Sollefteå/Nipsippan
anita@slipservice.com
Mobil: 070-692 81 40

2:e vice distriktsguvernör
Karl-Gustav Näsström
LC Piteå Öjebyn
kg.nasstrom@hotmail.com
Mobil: 070-691 56 65

Närmast föregående distriktsguvernör
Kia Carlsson
LC Östersund Brunkullan
kiaca@hotmail.com
Mobil: 070-622 64 47

Sekreterare
Lars Ekbäck
LC Vilhelmina
lars.ekback01@gmail.com
Mobil 070-230 0 087

Kassör
Ragnhild Arvidsson
LC Sävar
ragnhild.arvidsson@hotmail.com
Mobil: 070-337 18 02

ZO-team Zon 1
Past Zonordförande
Reinhold Brynefall
LC Malmfälten/R/U
relle@telia.com
Mobil: 070-324 10 41

Zonordförande
Karl-Gustav Näsström
LC Piteå/Öjebyn
kg.nasstrom@hotmail.com
Mobil: 070-691 56 55

ZO-team Zon 2
Past Zonordförande
Ulla-Britt Bergström
LC Skellefteå
ulla-britt.bergstrom@burea.se
Mobil: 070-513 60 14

Zonordförande
Ulla-Britt Bergström
LC Skellefteå
ulla-britt.bergstrom@burea.se
Mobil: 070-513 60 14

ZO-team Zon 3
Past Zonordförande
Hans Lindén 
LC Sundsvall
info@ylampan.com
Mobil: 0706408642

Zonordförande 
Ulf Edlund
LC Örnsköldsvik
lp.lions.ovik@gmail.com
Mobil: 070-621 90 71

Vice zonordförande
Fredrik Flodin
LC Sundsvall
f.flodin@telia.com
Mobil: 070-226 71 43

Vice zonordförande
Lars-Åke Sundvall
LC Långsele
lars-ake.sundvall@telia.com
Mobil: 070-621 65 90

ZO-team Zon 4
Past Zonordförande
Marie Ekvärn
LC Östersund/Brunkullan
marieekvarn@gmail.com
Mobil: 070-539 64 92

Zonordförande 
Ville Fredriksson
LC Lit
ville43@gmail.com
Mobil: 070-338 36 48

Ledarutveckling (GLT)
Vakant

Servicekoordinator (GST)
Bjarne Hald
LC Arvidsjaur
mjhald@gmail.com
Mobil: 073-839 90 19

Medlemsutveckling (GMT) 
Monica Gimerus
LC Skellefteå
precederst@gmail.com
Mobil: 076-802 57 48

Distriktsvalnämnd
Mona Larsson
LC Hallen/Oviken
mona.larsson@bahnhof.se
Mobil: 070-334 58 40
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LCIF 
Kia Carlsson
LC Östersund Brunkullan
kiaca@hotmail.com
Mobil: 070-622 64 47

YEC
Britta Olsson
LC Jokkmokk
britta.e.olsson@gmail.com
Mobil: 070-691 67 43

Lions Quest
Bodil Serlander 
LC Örnsköldsvik/Höga kusten
bodil.serlander@örnskoldsvik.se
Mobil: 070-573 05 70

New Voices
Vakant

Medlemsregister
Kerstin Forsgren-Fredriksson
LC Östersund Brunkullan
kerstin.ff@gmail.com
Mobil: 070-338 36 43

PR/IT 
Anders Nordström
LC Junsele
anders.nordstrom@hotmail.se
Mobil: 076-847 12 08

Lions Cancerforskningsfond i Norr 
Martin Enqvist
LC Vindeln
martin@enqvist.info
Mobil: 070-644 25 20

Jan-Petter Olsson 
LC Näsåker 
johnplayer79@hotmail.com 
Mobil: 070-534 38 18 

Revisor
Annica Nordell
LC Östersund Brunkullan
annica.nordell1@gmail.com
Mobil: 070-561 11 46

Revisor
Anders Molander
LC Brunflo
Anders Molander
Mobil: 070-344 98 83

Hedersrådets ordförande
Vakant

Hedersrådet
Ordförande
Ahle Lind 
LC Sollefteå 
ahle.lind1941@gmail.com
Mobil: 070-531 21 13
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Distriktsguvernör 
Mats Gernandt
LC TROSA
mats.gernandt@bahnhof.se
070-4567620

1:e vice distriktsguvernör
Göran Hammarlund
LC TROSA
g.hammarlund@gmail.com
070-242 56 41

2:e vice distriktsguvernör
Vakant

Närmast föregående distriktsguvernör
Margareta Parkstam
LC BJÖRKLINGE
margareta.parkstam@telia.com
070-520 85 25

Distriktskassör
Birgitta Åkestam
LC STOCKHOLM GLOBEN
birgittaakestam@hotmail.com
073-381 48 00

Vice distriktskassör
Tomas Johansson
LC STOCKHOLM GLOBEN 
tomas.i.johansson@icloud.com
073-503 06 07

ZO-team zon 1 
Närmast föregående Zonordförande
Ivar Rylén
LC BJÖRKLINGE
ivar@rylen.se
070-5271958

Zonordförande
Yvonne Lillvreten 
LC KNIVSTA 
lillvreten@hotmail.com 
076-327 77 31

Vice zonordförande
Vakant

ZO-team zon 2
Närmast föregående Zonordförande
Hans Björkman
LC ENKÖPING ÅSUNDA
hrkonsult46@gmail.com
070-749 21 62

Zonordförande
Vakant

Vice zonordförande
Vakant

ZO-team zon 3
Närmast föregående Zonordförande
Torgny Gille
LC ÖSTERBYBRUK-DANNEMORA
torgny.gille@osthammarshem.se
072-742 53 38

Zonordförande
Torgny Gille
LC ÖSTERBYBRUK-DANNEMORA
torgny.gille@osthammarshem.se
072-742 53 38

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team zon 4
Närmast föregående Zonordförande
Jan Wester 
LC VAXHOLM
janne.wester@telia.com
070-396 51 86

Zonordförande
Peter Grafström
LC RIMBO
roslagenevent@hotmail.com
070-792 76 78

Vice Zonordförande
Staffan Lundmark
LC ÖSTERÅKER
staffan.w.lundmark@gmail.com
073-667 81 50

ZO-team zon 5
Närmast föregående Zonordförande
Sven-Arne Wennerberg
LC HUDDINGE
sa.wennerberg@hotmail.com
070-549 60 92

Zonordförande
Björn Andersson
LC STOCKHOLM
bjorn.b.andersson@telia.com
070-632 59 90

Vice zonordförande
Vakant

ZO-team zon 6
Närmast föregående Zonordförande
Sven-Arne Wennerberg
LC Huddinge
sa.wennerberg@hotmail.com
070-549 60 92

Zonordförande
Vakant

Vice zonordförande
Vakant
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ZO-team zon 7
Närmast föregående Zonordförande
Göran Hammarlund
LC TROSA
g.hammarlund@gmail.com
070-242 56 41

Zonordförande
Lars Kuntze
LC OXELÖSUND
lars.kuntze@telia.com
070-569 40 55

Vice zonordförande
Vakant

ZO-team zon 8
Närmast föregående Zonordförande
Torbjörn Karlbom
LC Skärblacka
torbjorn.karlbom@gmail.com
070-673 25 82

Zonordförande
Alicia Bengtsson
LC ÅBY
alicia.bengtsson@telia.com
070-640 28 27

Vice zonordförande
Mats Hultgren
LC Skärblacka
hultgren.mats@ siemens.com
070-871 86 78

ZO-team zon 9
Närmast föregående Zonordförande
Lennart Åström
LC SKÄNNINGE
lenne.astrom@gmail.com
073-060 27 58

Zonordförande
Sören Wictorsson
LC BORENSBERG
soren.wictorsson@gmail.com
070-523 29 60

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team zon 10
Närmast föregående Zonordförande
Kurt Palmgren
LC VISBY
kbpalmgren@telia.com
072-525 35 75

Zonordförande
Jan-Erik Rosengren
LC LJUGARN
jan-erik@rosengren.biz
070-590 52 59

Vice Zonordförande

Dick Magnusson
LC SLITE
info@dicksguld.se
070-328 70 94

Ledarutveckling (GLT)
Ralf  Melin
LC SALTSJÖBADEN
ralf.melin@telia.com 
070-328 72 04

Medlemsutveckling (GMT) 
Maj-Britt Larsson
LC SÖDERKÖPING
saawstraktorgravning@hotmail.com
070-579 85 12

Servicekoordinator  (GST)
Lars-Åke Lindman
LC OXELÖSUND
lindmanlh@gmail.com
070-651 06 51

New Voices/ Nya röster
Lena Carlgren
LC MÄRSTA - ARLANDA
lena.carlgren@hotmail.se
070-317 72 81

LCIF – koordinator
Mats Gernandt
LC TROSA
mats.gernandt@bahnhof.se
070-456 76 20

Ungdomsutbyte ordförande (YEC)
Krister Andersson
LC ÅBY
kriander.97@gmail.com
070-539 17 01

Miljökoordinator
Anders Engström
LC LJUGARN
anders.b.engstrom@outlook.com
070-643 56 71

Lions Quest
Felle Fernholm
LC VADSTENA
felle.fernholm@telia.com
070-325 12 80

IT/Webmaster/Utskicksansvarig
Christian Flodin
LC VALLENTUNA
christian.g.flodin@gmail.com
073-327 52 51
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PR/Informationsansvarig
Tomas Johansson
LC STOCKHOLM GLOBEN
tomas.i.johansson@icloud.com
073-503 06 07

Registeransvarig / MyLCI
Ivar Rylén
LC BJÖRKLINGE
ivar@rylen.se
070-527 19 58

Distriktsvalnämnd
Ordförande
Ingemar Andersson
LC SÖDERTÄLJE S:A RAGNHILD
iandersson@live.se
070-786 66 42

Lars-Åke Lindman
LC OXELÖSUND
lindmanlh@gmail.com
070-651 06 51

Torkel Gille
LC ÖSTERBYBRUK-DANNEMORA
torkel.gille@telia.com
070-581 82 64

Thord Wilhelmsson
LC ÅBY
thord@holmnet.nu
073-271 41 00

Lena Carlgren
LC MÄRSTA - ARLANDA
lena.carlgren@hotmail.se
070-317 72 81

Hedersrådets ordförande
Thord Wilhelmsson
LC ÅBY
thord@holmnet.nu
073-271 41 00

Representanter för distriktets forskningsfonder

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige 
Uppsala-Örebro 
Ledamot
Margareta Öberg
LC Östhammar Lanternan
im.oberg@telia.com
0173-180 83

Ersättare

Torkel Gille
LC DANNEMORA -ÖSTERBYBRUK
torkel.gille@telia.com
070-581 82 64

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar
Kassör
Yvonne Henriksson
LC Söderköping
edalund@hotmail.com
070-561 26 32

Ledamot
Thord Wilhelmsson
LC ÅBY
thord@holmnet.nu
073-271 41 00

Ledamot
Wivi-Ann Heurlin Krantz 
LC Linköping Valla
wivi-ann.krantz@telia.com
070-433 56 87

mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
mailto:ivar@rylen.se
mailto:iandersson@live.se
mailto:lindmanlh@gmail.com
mailto:torkel.gille@telia.com
mailto:thord@holmnet.nu
mailto:lena.carlgren@hotmail.se
mailto:thord@holmnet.nu
mailto:im.oberg@telia.com
mailto:torkel.gille@telia.com
mailto:edalund@hotmail.com
mailto:thord@holmnet.nu
mailto:wivi-ann.krantz@telia.com


75

Distrikt 101-S
Distriktsguvernör 
Sten-Yngve Södergren
LC SÖLVESBORG
stenyngve@hotmail.com
Mobil: 070-320 60 65

1:e vice distriktsguvernör
Klas Nilsson
LC SJÖBO
asumklas@hotmail.com
Mobil: 070-561 42 14

2:e vice distriktsguvernör
VAKANT

Närmast föregående distriktsguvernör
Christer L Johansson
LC VÄSTERVIK
christer1957@telia.com
Mobil: 070-344 09 42
Hem : 0490-25 03 25
Arbete: 0490-867 03

Sekreterare
Dan Jönsson
LC SÖLVESBORG
dan.jonsson@4sign.se
Mobil: 070-822 84 56
Arbete: 0456-18734

Distriktskassör
Hans Folkesson
LC VETLANDA
brev@hans-folkesson.se
Mobil: 070-587 24 81
Hem: 0383-521 42
Arbete: 0383-194 34

ZO-team Zon 1
Past Zonordförande 
Alf Andersson
LC BARA
alfi@telia.com
Mobil: 070-335 36 85

Zonordförande
Anders Rendik
LC ROMELEÅSEN
anders.rendik@gmail.com
Mobil: 070-598 28 96

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team Zon 2
Past Zonordförande 
Lars-Åke Truedsson
LC HELSINGBORG SOFIERO
larsake.truedsson@gmail.com
Mobil: 070-339 69 37
Hem: 042-929 98

Zonordförande 
Peter Nilsson
LC LÖDDEKÖPINGE
peter.nilsson.lodde2017@gmail.com
Mobil: 070-522 40 98

ZO-team Zon 3
Past Zonordförande 
Jan Lunden
LC HÄSSLEHOLM
jan.o.lunden@telia.com
Mobil: 072-231 86 12
Hem: 0451-817 35

Zonordförande 
Vakant

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team Zon 4
Past Zonordförande 
Christer Järlesäter
LC DEGEBERGA SÖDRA GÄRDS
christer.jarlesater@gmail.com
Mobil: 070-820 75 12

Zonordförande 
Kent Markestedt
LC SKURUP
kent@markestedt.se
Mobil: 073-052 24 75

Vice Zonordförande
Ronny Emilsson 
LC TOLLARP
milssonronny@gmail.com
Mobil: 070-874 42 20

ZO-team Zon 5
Past Zonordförande 
Vakant

Zonordförande 
Allan Lindgren
LC KARLSKRONA/JARRAMAS
allan.lindgren@telia.com
Mobil: 070-846 47 59
Hem: 0455-495 67

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team Zon 6
Past Zonordförande 
Carl-Magnus Persson
LC MÖRBYLÅNGA
cmpdendrodesign@hotmail.com
Mobil: 073-340 82 13
Hem: 0485-363 64
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Zonordförande 
Yul Cedergren
LC MÖNSTERÅS
yul@lionsmonsteras.se
Mobil: 070-644 80 28

Vice Zonordförande
Vakant

ZO-team Zon 7
Past Zonordförande 
Lars Landbring
LC NÄSSJÖ
lars.landbring@lionsnassjo.se
Mobil: 070-324 13 73

Zonordförande 
Lars Landbring
LC NÄSSJÖ
lars.landbring@lionsnassjo.se
Mobil: 070-324 13 73

Vice Zonordförande
Per-Johan Alfredsson
LC VÄSTERVIK
p-j_alfredsson@hotmail.com
Mobil: 070-860 71 11

ZO-team Zon 8
Past Zonordförande 
Bengt Persson
LC Alvesta
bengt.c.persson@lnu.se
Mobil: 070-545 85 79
Hem : 0472-28 06 80

Zonordförande 
Vakant

Vice Zonordförande
Vakant

Ledarutveckling (GLT)
JChrister L Johansson
LC VÄSTERVIK
christer1957@telia.com
Mobil: 070-344 09 42
Hem : 0490-25 03 25
Arbete: 0490-867 03

Servicekoordinator (GST) 
Lars Gustafsson
LC BROMÖLLA
larsyngve.gustafsson@gmail.com
Mobil: 070-875 46 75

Medlemsutveckling (GMT) 
Jan Seebass
LC ÅHUS
janseebass@gmail.com
Mobil: 070-823 71 18
Hem : 044-24 83 23

New Voices
Alexandra Castelo Branco
LC KALMAR
alexandra_castelobranco@hotmail.com
Mobil: 070-739 74 22

LCIF-koordinator 
Lars-Åke Truedsson
LC HELSINGBORG SOFIERO
larsake.truedsson@gmail.com
Mobil: 070-339 69 37
Hem: 042-929 98

Ungdomsutbytesordförande YEC
Jan Lunden
LC HÄSSLEHOLM
jan.o.lunden@telia.com
Mobil: 072-231 86 12
Hem : 0451-817 35

Miljökoordinator
Flemming Denne
LC SAXTORP
fdenne@gmail.com
Mobil: 070-761 67 30

LEO
Ordförande
Evy Törnqvist
LC VÄXJÖ
tangarne@gmail.com
Mobil: 070-375 05 67

Vice-ordförande
Nora Sjöstedt
LEO Växjö 
nnora@hotmail.se
Mobil: 073-211 55 01

Lions Quest koordinator
Jan Nilsson
LC SIMRISHAMN
jankivik@outlook.com
Mobil: 072-316 61 15

IT/Webmaster
Jan Falk
LC EMMABODA
info@lions101s.se
Mobil: 070-792 45 80

PR/informationsansvarig
Vakant

Utskick och Registeransvarig
Jan Falk
LC EMMABODA
info@lions101s.se
Mobil: 070-792 45 80
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Distriktsvalnämnden
Ordförande
Anders Eriksson
LC RONNEBY
eriksson.andersg@gmail.com 
Mobil: 072-365 99 45

Ledamot
Ingvar Andréasson
LC BÅSTAD
iandreasson@hotmail.se
Mobil: 076-942 12 20

Ledamot
Alf Andersson
LC BARA
alfi@telia.com
Mobil: 070-335 36 85

Hedersrådets ordförande
Christer L Johansson
LC VÄSTERVIK
christer1957@telia.com
Mobil: 070-344 09 42
Hem: 0490-25 03 25
Arbete: 0490-867 03

Insamlingsstiftelsen Lions Fond för Medicinsk 
Forskning inom Skåne
Tomas Persson
LC SJÖBO
tomas.persson@lffs.se
Mobil: 070-642 84 07

Lions Forskningsfond mot folksjukdomar i 
Linköping
Paul Josefson
LC EKSJÖ
paul.josefson@mail.eksjo.com
Mobil: 070-553 63 65

Conny Åberg
LC VÄSTERVIK
connyaberg50@telia.com
Mobil: 070-215 21 76

Lions Rent Vatten (LRV - distriktsaktivitet)
Ronny Quist
LC TRELLEBORG
ronnyquist2@gmail.com
Mobil: 070-855 17 21

Syskolan i Nepal (distriktsaktivitet)
Claes Johansson
LC ÄNGELHOLM
claes.johansson18@telia.com 
Mobil: 070-671 62 33

DISTRIKT 101-S
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Distriktsguvernör 
Per Johan Sigman
LC Tranemo
Johan.sigman@outlook.com
Mobil: 0706-04 05 59

1:e vice distriktsguvernör
Patrik Eriksson
LC Oskarshamn
swedpilot@live.se
Mobil: 0707-61 45 96

2:e vice distriktsguvernör
Vakant

Närmast föregående distriktsguvernör
Pia Rundberg
LC Svansjö
Pia@absoderberg.se
Mobil 070-626 55 94

Sekreterare
Bert Thorsson
LC Järpås
bert.thorsson@thorssondata.se
Tel: 0510-916 44

Kassör
Sven Åke Svensson
LC Grästorp
sven.ake.svensson1945@gmail.com
Tel: 0514-511 43

Hedersrådets ordförande
Östen Byström
LC Nosebro
Osten.by@telia.com
Mobil: 070-352 11 54

Zonordförande zon 1
Lars Palo
LC Mariestad
lars@palo.se
Mobil: 070-992 42 44

Zonordförande zon 2
Gunnar Nyberg
LC Skultorp
gunyb@telia.com
Mobil: 070-974 86 07

Zonordförande zon 3
Lars Jonsson
LC Järpås
lars.a.jonsson.hem@telia.com
Mobil: 070-570 38 63

Zonordförande zon 4
Paul Ericsson
LC Borås
jallby@telia.com
Mobil: 070-529 35 52

Zonordförande zon 5
Arne Petersson
LC Svenljunga
arne@brjorkhang.com
Mobil: 070-823 02 05

Zonordförande zon 6
Anders Perme
LC Bäckefors
anders@perme.se
Mobil: 070-916 27 27

Zonordförande zon 7
Annette Eiserman-Wikström
LC Mölndal
annette@lsw.se
Mobil: 070-713 36 73

Zonordförande zon 8
Jan Ivarsson
LC Munkedal
janivarsson@hotmail.se
Mobil: 070-670 22 66

Zonordförande zon 9
Per-Ola Wennefors
LC Bankeryd
per.wennerfors@telia.com
Mobil: 072-525 57 00

Zonordförande zon 10
Stefan Josefson
LC Reftele-Bredaryd
sjsnickeriab@telia.com
Mobil: 070-557 10 46

Zonordförande zon 11
Patrik Rydberg
LC Varberg
jallby@telia.com
Mobil: 070-802 74 83

Zonordförande zon 12
Anette Sjöberg
LC Halmstad
anette.erocon.net
Mobil: 073-996 30 04

Ledarutveckling (GLT)
Finn Bangsgaard
LCSvansjö
finn.bangsgaard@gmail.com
Mobil: 070-524 89 46

Medlemsutveckling (GMT)
Leif Gustafsson 
LC Oskarström
leif.gustavsson46@mhmail.se
Mobil: 070-624 56 74
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LEO
Vakant

Distriktsvalnämnd
Urban Möller
LC Tjörn
umoll@tellia.com
Mobil: 070-648 83 19

IRC
Vakant

LCIF 
Finn Bangsgaard
LC Svansjö
finn.bangsgaard@gmail.com
Mobil: 070-524 89 46

YEC
Bibbi Leykauff
LC Tjörn
bibbi@leykauff.se
Mobil 0304-66 30 16

Lions Quest
Lars Engblom
LC Järpås
lars.engblom@outlook.com
Mobil: 070-564 69 20

New Voices
Pia Rundberg
LC Svansjö
Pia@absoderberg.se
Mobil: 070-626 55 94

Webmaster/Medlemsregister
Per Blomstrand
LC Uddevalla
per.blomstrand@gmail.com
Mobil: 073-934 62 98

mailto:umoll@tellia.com
mailto:finn.bangsgaard@gmail.com
mailto:bibbi@leykauff.se
mailto:lars.engblom@outlook.com
mailto:Pia@absoderberg.se
mailto:per.blomstrand@gmail.com
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Zone:1 District 101 M

18360 ARBOGA Ulf Luthman ulf.luthman@gmail.com

18373 HALLSTAHAMMAR Tony Frunk frunktony@gmail.com Bakom Lunchstället Tredje Tisdag 19:00 Cementvägen 4 Hallstahammar

18379 KOLBÄCK Carl Ericsson sabycalle@outlook.com Vandrarhemmet Strömsholm Andra Onsdag 19:00 Sofielundsvägen 23 KOLBÄCK  

18380 KOLSVA Håkan Porthén porthen@koping.net Kohlswa Herrgård Tredje Torsdag 18:30 Box 14 Kolsva  

18381 KÖPING Owe Lantz owelantz45@gmail.com Restaurang Mässen Tredje torsdag 19:00 Nya Hamnvägen 12 A KÖPING  

18385 KUNGSÖR Ulf Carlsson ulfcarlsson06@gmail.com Klubblokalen Andra Fredag 18:30 Kungsgatan 30 Kungsör  

37740 KVICKSUND Claes-Göran Hofling c_g_hofling@hotmail.com Rytternegården Tredje Onsdag 19:00 Rytterne Hembygdsgård Västerås   

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

http://www.lionsarboga.se
mailto:ulf.luthman@gmail.com
mailto:ulf.luthman@gmail.com
mailto:ulf.luthman@gmail.com
mailto:ulf.luthman@gmail.com
mailto:frunktony@gmail.com
mailto:frunktony@gmail.com
mailto:frunktony@gmail.com
mailto:sabycalle@outlook.com
mailto:sabycalle@outlook.com
mailto:sabycalle@outlook.com
mailto:porthen@koping.net
mailto:porthen@koping.net
mailto:porthen@koping.net
mailto:owelantz45@gmail.com
mailto:owelantz45@gmail.com
mailto:owelantz45@gmail.com
mailto:ulfcarlsson06@gmail.com
mailto:ulfcarlsson06@gmail.com
mailto:ulfcarlsson06@gmail.com
mailto:c_g_hofling@hotmail.com
mailto:c_g_hofling@hotmail.com
mailto:c_g_hofling@hotmail.com
mailto:c_g_hofling@hotmail.com
mailto:c_g_hofling@hotmail.com
https://e-clubhouse.org/sites/hallstahammar/
https://e-clubhouse.org/sites/kolback/
https://www.e-clubhouse.org/sites/koping
www.lionskungsor.se
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Zone:2

18399 SURAHAMMAR Britt-Lis Wåhleng brittlis49@gmail.com

18404 SKULTUNA Jan-Erik  Michelsen jan-erik.michelsen1@telia.com Meddelas i kallelsen Andra Tisdag 19:00 Skultuna Skultuna  

18405 VÄSTERÅS LUNDBY Kjell Hultgren kjell@hultgren.cc Restaurang Jakobshöjden Tredje Tisdag 18:30 Drottninggatan 24 Västerås   

29827 TILLBERGA Lilian Lundberg lilianselin@gmail.com Medborgarhuset Första Tisdag 18:30 Kvistbergavägen Västerås   

Zone:3

18372 HÄLLEFORS Frank Poot frank@cemarkingnordic.se Lejonsalen Andra 19:00 Hällefors   

18387 LINDESBERG Lionslokalen Första torsdag 19:00Lindesberg  

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:brittlis49@gmail.com
mailto:brittlis49@gmail.com
mailto:brittlis49@gmail.com
mailto:jan-erik.michelsen1@telia.com
mailto:jan-erik.michelsen1@telia.com
mailto:jan-erik.michelsen1@telia.com
mailto:jan-erik.michelsen1@telia.com
mailto:jan-erik.michelsen1@telia.com
mailto:kjell@hultgren.cc
mailto:kjell@hultgren.cc
mailto:kjell@hultgren.cc
mailto:lilianselin@gmail.com
mailto:lilianselin@gmail.com
mailto:lilianselin@gmail.com
mailto:frank@cemarkingnordic.se
mailto:frank@cemarkingnordic.se
mailto:frank@cemarkingnordic.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/surahammar
http://www.skultunalions.se/frontpage
www.lionsvasteras.se
https://e-clubhouse.org/sites/tillbergase/
https://www.e-clubhouse.org/sites/hallefors
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18388 NORA Bengt Svensson bengtpsvensson@gmail.com Samlingslokalen Andra Torsdag 18:00 Sunnanlid Nora  

45901 STORÅ Mikael Stark mstark@telia.com Hugo Erikssons Bil AB Storå Första 19:00 STORÅ  

54029 LINDESBERG KRISTINA Agneta Andersson aga48@telia.com Bättringsvägen 1C Andra Torsdag 18:30 Bättringsvägen 1C Lindesberg  

Zone:4

18361 ASKERSUND Christer Westberg bengashir@telia.com Restaurang En trappa upp Första Tisdag 18:30 Torget Askersund  

18362 DEGERFORS Bror Håkansson margitbror@outlook.com Degernäs Herrgård Första Torsdag 18:15 Degernäs Herrgård DEGERFORS  

18366 FJUGESTA Martin Eslami martineslami@hotmail.com Sannagatan 3 Tredje Onsdag 19:00 Sannagatan 3 Fjugesta  

18371 HALLSBERG Hans Olov Moberg hans.olov.moberg@gmail.com Hotell Stinsen Andra Onsdag 18:30 Stortorget 3 HALLSBERG   

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:bengtpsvensson@gmail.com
mailto:bengtpsvensson@gmail.com
mailto:bengtpsvensson@gmail.com
mailto:mstark@telia.com
mailto:mstark@telia.com
mailto:mstark@telia.com
mailto:aga48@telia.com
mailto:aga48@telia.com
mailto:aga48@telia.com
mailto:bengashir@telia.com
mailto:bengashir@telia.com
mailto:bengashir@telia.com
mailto:margitbror@outlook.com
mailto:margitbror@outlook.com
mailto:margitbror@outlook.com
mailto:martineslami@hotmail.com
mailto:martineslami@hotmail.com
mailto:martineslami@hotmail.com
mailto:hans.olov.moberg@gmail.com
mailto:hans.olov.moberg@gmail.com
mailto:hans.olov.moberg@gmail.com
mailto:hans.olov.moberg@gmail.com
mailto:hans.olov.moberg@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/stora
https://www.e-clubhouse.org/sites/askersund
https://www.e-clubhouse.org/sites/degerfors
https://www.e-clubhouse.org/sites/fjugesta
http://www.lionshallsberg.se/
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18375 KARLSKOGA Thommy Sundberg thommy@conit.se Klubblokalen Andra måndag 18:30 Karlskoga  

18384 KUMLA Göran Andersson sese.sextio@gmail.com Varierar Andra måndag 18:30 Varierar KUMLA   

18392 ÖREBRO LILLÅN Håkan Carlevi hakan.carlevi@hotmail.se Lillåträffen Tredje måndag 19:00 Stenbovägen 18 Örebro  

18394 PÅLSBODA Elisabeth Emanuelsdotter Vollemanuelsdotter.elisabeth@gmail.com Olika Första Fredag 18:30 Treuddsvägen 38 Sköllersta  

33554 KILSBERGEN Roland Thorstensson rolandthorstensson@telia.com Slottsbacken Andra Måndag 18:00 Bruksvägen 7 Garphyttan  

Zone:5/6

18356 ÅMÅL Lennart Hansson lh.amal@telia.com SPF lokalen Gamla Tingshuset Första Tisdag 19:00 Norra långgatan 19 Åmål  

18357 EDA Per-Åke Persson perakepersson@bahnhof.se Folketshus, Åmotfors Andra Torsdag 18:00 Torget Åmotfors   

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:thommy@conit.se
mailto:thommy@conit.se
mailto:thommy@conit.se
mailto:sese.sextio@gmail.com
mailto:sese.sextio@gmail.com
mailto:sese.sextio@gmail.com
mailto:sese.sextio@gmail.com
mailto:hakan.carlevi@hotmail.se
mailto:hakan.carlevi@hotmail.se
mailto:hakan.carlevi@hotmail.se
mailto:hakan.carlevi@hotmail.se
mailto:anuelsdotter.elisabeth@gmail.com
mailto:anuelsdotter.elisabeth@gmail.com
mailto:anuelsdotter.elisabeth@gmail.com
mailto:anuelsdotter.elisabeth@gmail.com
mailto:rolandthorstensson@telia.com
mailto:rolandthorstensson@telia.com
mailto:rolandthorstensson@telia.com
mailto:lh.amal@telia.com
mailto:lh.amal@telia.com
mailto:lh.amal@telia.com
mailto:lh.amal@telia.com
mailto:perakepersson@bahnhof.se
mailto:perakepersson@bahnhof.se
mailto:perakepersson@bahnhof.se
https://www.mockelnforeningarna.se/lionskarlskoga/
https://www.e-clubhouse.org/sites/kumla
https://e-clubhouse.org/sites/lillano/
www.lionskilsbergen.se
https://e-clubhouse.org/sites/lceda/index.php
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18359 ARVIKA Ulf Söderqvist ulf.soderqvist@icloud.com Klubblokalen Tennisklubben Andra Torsdag 18:00 Styckåsskogen Arvika  

18367 FORSHAGA Birgit Aronsson birgitaronsson@hotmail.com Liongården Andra Onsdag 19:00 Hjortmyrsgatan 1 Forshaga  

18369 GRUMS Leif Haquin Gisslèn leif.gisslen@telia.com Sveaplan 5 Tredje Måndag 18:00 Sveaplan 5 GRUMS   

18370 HAGFORS Lars Persson eltjanst.hagfors@telia.com Odd Fellow-lokalen Första Fredag 19:00 Dalavägen 13 Hagfors   

18378 KIL Britt Nilsson brittkickan@hotmail.com varierande Andra Tisdag 19:00 hemma hos någon av medlemmarna KIL

18383 KRISTINEHAMN Lars-Gunnar Roslund ilgroslund@gmail.com Lionlokalen (vanligen) N.Staketgatan 22 Andra Onsdag 18:00 Kristinehamn  

18398 SUNNE Åke Öster ake.oster@telia.com Klubblokalen Andra Fredag 19:00 Sunne  

18401 TORSBY Hans Forsbäck hans@euroswede.se Sahlströmsgården Andra Torsdag 19:00 Sahlströmsgården TORSBY

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT      E-POST       MÖTESPLATS             HEMSIDA

mailto:ulf.soderqvist@icloud.com
mailto:ulf.soderqvist@icloud.com
mailto:ulf.soderqvist@icloud.com
mailto:ulf.soderqvist@icloud.com
mailto:birgitaronsson@hotmail.com
mailto:birgitaronsson@hotmail.com
mailto:birgitaronsson@hotmail.com
mailto:leif.gisslen@telia.com
mailto:leif.gisslen@telia.com
mailto:leif.gisslen@telia.com
mailto:leif.gisslen@telia.com
mailto:eltjanst.hagfors@telia.com
mailto:eltjanst.hagfors@telia.com
mailto:eltjanst.hagfors@telia.com
mailto:eltjanst.hagfors@telia.com
mailto:brittkickan@hotmail.com
mailto:brittkickan@hotmail.com
mailto:brittkickan@hotmail.com
mailto:ilgroslund@gmail.com
mailto:ilgroslund@gmail.com
mailto:ilgroslund@gmail.com
mailto:ake.oster@telia.com
mailto:ake.oster@telia.com
mailto:ake.oster@telia.com
mailto:ake.oster@telia.com
mailto:hans@euroswede.se
mailto:hans@euroswede.se
mailto:hans@euroswede.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/arvika
https://www.e-clubhouse.org/sites/forshaga
https://www.e-clubhouse.org/sites/grums
www.lionshagfors.se
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49196 KARLSTAD ALMEN Anna-Lena Bohlin annalenabohlin@gmail.com Patienthotellet Andra Torsdag 18:00 Centralsjukhuset Karlstad

Zone:7

18406 ALFTA Björn Axell axell.alfta@gmail.com Alfta Gästis Första Onsdag 19:00 Långgatan 59D Alfta  

18409 BERGSJÖ Åke Stenqvist ake.stenqvist@telia.com Bergsjögården Första Tisdag 18:30 Södra vägen 4 BERGSJÖ  

18415 FÄRILA Gunnar Carlström karlstrom.gunnar@telia.com Färila Folkets Hus Tredje Tisdag 19:30 Hundkanalen 8 Färila  

18425 HUDIKSVALL Jan Johansson jan.johansson45@gmail.com Klubblokalen Andra Torsdag 18:00 Storgatan 47 HUDIKSVALL  

18429 LJUSDAL Mats Berglund mastbe1@yahoo.se Klubblokal Andra Torsdag 19:00 Stora Vintergatan 10 Ljusdal  

46049 JÄRVSÖ Järvsö Lions Klubblokal Första Tisdag 19:00Turistvägen 70 Järvsö  

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:annalenabohlin@gmail.com
mailto:annalenabohlin@gmail.com
mailto:annalenabohlin@gmail.com
mailto:axell.alfta@gmail.com
mailto:axell.alfta@gmail.com
mailto:axell.alfta@gmail.com
mailto:axell.alfta@gmail.com
mailto:ake.stenqvist@telia.com
mailto:ake.stenqvist@telia.com
mailto:ake.stenqvist@telia.com
mailto:ake.stenqvist@telia.com
mailto:karlstrom.gunnar@telia.com
mailto:karlstrom.gunnar@telia.com
mailto:karlstrom.gunnar@telia.com
mailto:karlstrom.gunnar@telia.com
mailto:jan.johansson45@gmail.com
mailto:jan.johansson45@gmail.com
mailto:jan.johansson45@gmail.com
mailto:jan.johansson45@gmail.com
mailto:mastbe1@yahoo.se
mailto:mastbe1@yahoo.se
mailto:mastbe1@yahoo.se
www.alftalions.se
www.lionsbergsjo.se
https://lionsclubfarila.se/
www.lionshudiksvall.se
http://www.ljusdal.lions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/jarvso
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Zone:8

18418 GÄVLE Göran Larsson goranla@outlook.com Lionslokalen Andra Tisdag 18:30 Vågskrivargatan 4 Gävle  

18419 GÄVLE NORRA Lars Lindahl fam.lindahl@telia.com Träffpunkten (Senioren) Första Måndag 17:00 Kaplansgatan 10 Valandshuset

18421 HAMRÅNGE Christina Persson tjyllet017@gmail.com Lottagården Andra Tisdag 19:00 Hamrångevägen Bergby   

18423 HOFORS Peter Asp pasp@telia.com hofors Andra Torsdag 19:00 Bergsgatan 35 Hofors   

18433 OCKELBO Reidar Larsson reidar.th@hotmail.se Varierar Första Onsdag 18:30 Varierar Ockelbo  

18436 SANDVIKEN Sten Westring sten@westringteknik.se SIGRIDSGÅRDEN Andra Tisdag 18:30 Linnévägen 14 SANDVIKEN  

18444 VALBO Ulf Sundberg ulf.sundberg@live.se Gavlegårdarnas kvarterslokal Tredje Onsdag 18:30 Åsgårdsvägen 3 X Valbo  

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:goranla@outlook.com
mailto:goranla@outlook.com
mailto:goranla@outlook.com
mailto:fam.lindahl@telia.com
mailto:fam.lindahl@telia.com
mailto:fam.lindahl@telia.com
mailto:fam.lindahl@telia.com
mailto:tjyllet017@gmail.com
mailto:tjyllet017@gmail.com
mailto:tjyllet017@gmail.com
mailto:pasp@telia.com
mailto:pasp@telia.com
mailto:pasp@telia.com
mailto:reidar.th@hotmail.se
mailto:reidar.th@hotmail.se
mailto:reidar.th@hotmail.se
mailto:reidar.th@hotmail.se
mailto:sten@westringteknik.se
mailto:sten@westringteknik.se
mailto:sten@westringteknik.se
mailto:ulf.sundberg@live.se
mailto:ulf.sundberg@live.se
mailto:ulf.sundberg@live.se
mailto:ulf.sundberg@live.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/gavle
https://www.e-clubhouse.org/sites/gavle_norra/
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18591 TIERP Lars Eriksson larsg.eriksson@telia.com Loftet Hägerströms Tredje Fredag 19:00 Grevegatan 28 Tierp  

Zone:9

18428 LEKSAND Harald Troive haraldtroive@gmail.com Hotell Moskogen Leksand Andra Tisdag 18:30 Insjövägen 50 Leksand  

18431 MALUNG Peter Isaksson lillhurri@gmail.com Hotell S:t Olof Andra Fredag 18:30 Moravägen 11 Malung  

18432 MORA Peter Hammarstrand peterhammarstrand@hotmail.se Hotell Fridhem Andra Tisdag 18:30 Mora Mora  

18435 RÄTTVIK Erik Bergman erik.bergman39@gmail.com Vuxenskolan, Rättvik Andra Torsdag 18:30 Järnvägsgatan 22 ingång fr Vasagatan

18443 SÄLEN Ingemar Simonsson ingemar.simon@telia.com Oklart Andra Tisdag 19:30 Oklart Sälen  

18445 VANSBRO Conny Nilsson conny.byggab@telia.com G:A LBC Andra Fredag 19:00 Magasinsvägen Vansbro  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS            HEMSIDA

mailto:larsg.eriksson@telia.com
mailto:larsg.eriksson@telia.com
mailto:larsg.eriksson@telia.com
mailto:larsg.eriksson@telia.com
mailto:haraldtroive@gmail.com
mailto:haraldtroive@gmail.com
mailto:haraldtroive@gmail.com
mailto:lillhurri@gmail.com
mailto:lillhurri@gmail.com
mailto:lillhurri@gmail.com
mailto:peterhammarstrand@hotmail.se
mailto:peterhammarstrand@hotmail.se
mailto:peterhammarstrand@hotmail.se
mailto:erik.bergman39@gmail.com
mailto:erik.bergman39@gmail.com
mailto:erik.bergman39@gmail.com
mailto:erik.bergman39@gmail.com
mailto:ingemar.simon@telia.com
mailto:ingemar.simon@telia.com
mailto:ingemar.simon@telia.com
mailto:ingemar.simon@telia.com
mailto:conny.byggab@telia.com
mailto:conny.byggab@telia.com
mailto:conny.byggab@telia.com
mailto:conny.byggab@telia.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/tierp
https://e-clubhouse.org/sites/leksandse/index.php
https://e-clubhouse.org/sites/rattvik/
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Zone:10

18411 BORLÄNGE Gunnar Bruhn bruhngunnar4@gmail.com KGOIF:s klubbstuga Tredje Onsdag 18:30 Barrskogsgatan 25 BORLÄNGE  

18416 FREDRIKSBERG Lars Öberg oberglars@outlook.com Folketshus Andra Måndag 19:00 Ludvikavägen 22 Fredriksberg  

18417 GAGNEF Lennart Fredriksson 277fredriksson@telia.com GOK-Stugan Högbergsdammen Tredje Onsdag 19:00 Högbergsdammen Gråbobacken 24

18420 GRÄNGESBERG Per Swanström per.swanstrom@outlook.com Ändras varje månad Tredje Onsdag 18:00 Grängesberg  

18430 LUDVIKA Lars Druvefors druvefors@telia.com Klubblokalen Andra Onsdag 18:30 Köpmansgatan 7 Ludvika  

46841 BORLÄNGE STORA TUNA Karin Tägtlund karintagtlund@telia.com Kvarnsvedens GOIF:s klubbhus Första Onsdag 18:30 Barrskogsgatan 25 BORLÄNGE  

53365 GAGNEF DALDOCKAN (Me)Rita Fredriksson meritafredriksson@hotmail.com Orienteringsklubben Första Torsdag 19:00 Gråbobacken 24 Mockfjärd  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS           HEMSIDA

mailto:bruhngunnar4@gmail.com
mailto:bruhngunnar4@gmail.com
mailto:bruhngunnar4@gmail.com
mailto:oberglars@outlook.com
mailto:oberglars@outlook.com
mailto:oberglars@outlook.com
mailto:277fredriksson@telia.com
mailto:277fredriksson@telia.com
mailto:277fredriksson@telia.com
mailto:per.swanstrom@outlook.com
mailto:per.swanstrom@outlook.com
mailto:per.swanstrom@outlook.com
mailto:per.swanstrom@outlook.com
mailto:druvefors@telia.com
mailto:druvefors@telia.com
mailto:druvefors@telia.com
mailto:karintagtlund@telia.com
mailto:karintagtlund@telia.com
mailto:karintagtlund@telia.com
mailto:meritafredriksson@hotmail.com
mailto:meritafredriksson@hotmail.com
mailto:meritafredriksson@hotmail.com
www.borlange.lions.se
www.lionsgagneffloda.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/grangesberg
https://www.laget.se/Lions_Club_Ludvika
http://www.daldockan.se/
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54263 LUDVIKA ÄNGSKLOCKAN Inga-Lill Henriques ingalill.henriques@gmail.com Lionslokal Tredje Torsdag 18:30 Köpmangatan 7 Ludvika  

Zone:11

18389 NORBERG Leif Åhs leifkonditorn@hotmail.com Värdshuset Engelbrekt Andra Måndag 19:00Engelbrektsgatan 56 lionsnorberg@gmail.com

18408 AVESTA Johan Skoog johan.skoog@avesta.lions.se Klubblokal Andra Torsdag 18:30 Lions Club Avesta Malmgatan 5

18414 FALUN Håkan Hellman hakanhellman@hotmail.com Hotell Bergmästaren Fjärde Onsdag 18:30 c/o Mats Hiertner Tegelvägen 18 B

18422 HEDEMORA Anki Rooslien corpusanki@gmail.com Restaurang Cha-Da Första Tisdag 18:15 Myrgatan 3B Hedemora  

18424 HORNDAL Tommie Hildman tommie.hildman@bredband.net Horndals Bruk Tredje torsdag 19:00 Horndals bruk Horndal  

18427 KRYLBO Klubblokalen Första Onsdag 18:00PONSCHBACHSVÄG 24 KRYLBO   

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:ingalill.henriques@gmail.com
mailto:ingalill.henriques@gmail.com
mailto:ingalill.henriques@gmail.com
mailto:ingalill.henriques@gmail.com
mailto:leifkonditorn@hotmail.com
mailto:leifkonditorn@hotmail.com
mailto:leifkonditorn@hotmail.com
mailto:lionsnorberg@gmail.com
mailto:lionsnorberg@gmail.com
mailto:lionsnorberg@gmail.com
mailto:johan.skoog@avesta.lions.se
mailto:johan.skoog@avesta.lions.se
mailto:johan.skoog@avesta.lions.se
mailto:johan.skoog@avesta.lions.se
mailto:johan.skoog@avesta.lions.se
mailto:hakanhellman@hotmail.com
mailto:hakanhellman@hotmail.com
mailto:hakanhellman@hotmail.com
mailto:corpusanki@gmail.com
mailto:corpusanki@gmail.com
mailto:corpusanki@gmail.com
mailto:tommie.hildman@bredband.net
mailto:tommie.hildman@bredband.net
mailto:tommie.hildman@bredband.net
mailto:tommie.hildman@bredband.net
https://www.e-clubhouse.org/sites/ludvika_angsklockan/
https://www.e-clubhouse.org/sites/avesta
https://www.e-clubhouse.org/sites/falun
http://fsl.kund.dalnet.se/lionsweb.htm
https://www.e-clubhouse.org/sites/horndal
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18438 SÄTER Anders Engvall forsa.anders@gmail.com Nostalgic Clubs lokal Andra Torsdag 19:00 Karlsgårdarna 3 Säter  

18441 SUNDBORN Ulf Cristoffersson ulf-uno@bbtj.se Träffpunkten Första Fredag 18:30 Blomstervägen 2 Sundborn  

18442 SVÄRDSJÖ Peter Mannerroos familjehalsan@hotmail.com Biblioteket Andra Måndag 19:00 Centrumvägen 1 Svärdsjö  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST      MÖTESPLATS           HEMSIDA

mailto:forsa.anders@gmail.com
mailto:forsa.anders@gmail.com
mailto:forsa.anders@gmail.com
mailto:forsa.anders@gmail.com
mailto:ulf-uno@bbtj.se
mailto:ulf-uno@bbtj.se
mailto:ulf-uno@bbtj.se
mailto:ulf-uno@bbtj.se
mailto:familjehalsan@hotmail.com
mailto:familjehalsan@hotmail.com
mailto:familjehalsan@hotmail.com
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Zone: 1 District 101 N

18603 ÄLVSBYN Mikael Olofsson mikael.olofsson@alvsbyhus.se Polar Hotell Första Fredag 19:00 Storgatan 29 ÄLVSBYN   

18605 ARVIDSJAUR Lotta Åman Lotta.aman67@gmail.com Laponia Andra Onsdag 18:30 Medborgarhuset ARVIDSJAUR   

18607 BODEN Kenneth Lindberg kllogistikab@gmail.com Druidgården Andra Torsdag 18:30 lionsboden@hotmail.com Boden  

18615 HAPARANDA Elisabet Spolander-Merefälte.merefalt@telia.com Haparanda stadshotell Andra Torsdag 19:00 Torget HAPARANDA  

18617 JOKKMOKK Kenneth Åkerlund eohls@hotmail.com Hotell Jokkmokk Andra Fredag 19:00 JOKKMOKK  

18618 KALIX Mikael Sandberg m.sandberg60@gmail.com Lionslokal Gästishuset Första Onsdag 19:00 Köpmannagatan 9 KALIX  

18620 LULEÅ Jan-Olov Perä janolov.pera@gmail.com Varierar mellan mötena Tredje Onsdag 18:00 Luleå  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS            HEMSIDA

mailto:mikael.olofsson@alvsbyhus.se
mailto:mikael.olofsson@alvsbyhus.se
mailto:mikael.olofsson@alvsbyhus.se
mailto:mikael.olofsson@alvsbyhus.se
mailto:Lotta.aman67@gmail.com
mailto:Lotta.aman67@gmail.com
mailto:Lotta.aman67@gmail.com
mailto:Lotta.aman67@gmail.com
mailto:kllogistikab@gmail.com
mailto:kllogistikab@gmail.com
mailto:kllogistikab@gmail.com
mailto:lionsboden@hotmail.com
mailto:lionsboden@hotmail.com
mailto:lionsboden@hotmail.com
mailto:Spolander-Meref�lte.merefalt@telia.com
mailto:Spolander-Meref�lte.merefalt@telia.com
mailto:Spolander-Meref�lte.merefalt@telia.com
mailto:Spolander-Meref�lte.merefalt@telia.com
mailto:Spolander-Meref�lte.merefalt@telia.com
mailto:eohls@hotmail.com
mailto:eohls@hotmail.com
mailto:eohls@hotmail.com
mailto:m.sandberg60@gmail.com
mailto:m.sandberg60@gmail.com
mailto:m.sandberg60@gmail.com
mailto:m.sandberg60@gmail.com
mailto:janolov.pera@gmail.com
mailto:janolov.pera@gmail.com
mailto:janolov.pera@gmail.com
mailto:janolov.pera@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/boden
http://www.lionskalix.dinstudio.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/lulea
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18626 ÖVERKALIX Annsofi Landin info@jockfall.com Bilklubben, Tallvik Andra Onsdag 19:00 Tallviksvägen Överkalix  

18628 PAJALA Göran Henriksson g.henriksson53@gmail.com Lion-lokalen Andra Torsdag 19:00 PAJALA  

18629 PITEÅ Torgny Wikström torgny.w@live.se Odd Fellow Andra Fredag 18:00 Nygatan 21 Piteå  

18630 RÅNEÅ Mikael Carlqvist mikael.karlqvist@hotmail.com PRO-lokalen Första Fredag 19:00 Västihällsvägen Råneå  

18637 TÖRE Peter Omnell peter.omnell@telia.com Hyttgården Tredje Fredag 19:00 TÖRE  

48427 PITEÅ ÖJEBYN Bengt Sture  Skånehult bengts.skanehult@hotmail.com Odd Fellow Första Måndag 19:00 Nygatan 21 Piteå  

124250 Malmfälten/Ripan/Ugglan Reinhold Brynefall relle@telia.com

Zone: 2

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:info@jockfall.com
mailto:info@jockfall.com
mailto:info@jockfall.com
mailto:g.henriksson53@gmail.com
mailto:g.henriksson53@gmail.com
mailto:g.henriksson53@gmail.com
mailto:g.henriksson53@gmail.com
mailto:torgny.w@live.se
mailto:torgny.w@live.se
mailto:torgny.w@live.se
mailto:torgny.w@live.se
mailto:mikael.karlqvist@hotmail.com
mailto:mikael.karlqvist@hotmail.com
mailto:mikael.karlqvist@hotmail.com
mailto:mikael.karlqvist@hotmail.com
mailto:peter.omnell@telia.com
mailto:peter.omnell@telia.com
mailto:peter.omnell@telia.com
mailto:peter.omnell@telia.com
mailto:bengts.skanehult@hotmail.com
mailto:bengts.skanehult@hotmail.com
mailto:bengts.skanehult@hotmail.com
mailto:bengts.skanehult@hotmail.com
mailto:relle@telia.com
mailto:relle@telia.com
mailto:relle@telia.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/pajala
�http://www.pitea.lions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/ranea
http://pitea.lions.se/p-o/
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18488 ÅSELE Anders Westman anders@westman-management.se Kaffestugan (Hembygdsområdet) Andra Fredag 19:00 Åsele  

18493 DOROTEA Ulrik Norkvist ulrik.norkvist@datakompisen.se Hotell Dorotea Första Tisdag 19:00 Bergsvägen 2 Dorotea  

18606 BJURHOLM Markus Backman Lions logen Tredje Fredag 19:00 Mellantjärn 20 BJURHOLM  

18608 BOLIDEN Anders Sand anders.sand@boliden.com Gula Villan Första Fredag 19:00 Södra Parkvägen 4 BOLIDEN  

18611 BYSKE Kurt Hedlund k.hedlund@telia.com Föreningshuset Gullringen Fjärde Fredag 18:30 Fabriksgatan BYSKE  

18616 HOLMSUND Roland Norbäck roland@kombimarketing.se Spiken Kyrkog. 1 Första Måndag 18:00 Kyrkogatan 1 HOLMSUND  

18622 LYCKSELE Fredrik Lundqvist fredrik.lundqvist@sokigo.com Ruselegården Andra Torsdag 18:30 Gammplatsen LYCKSELE   

18624 NORDMALING Carin Nygård carin@audit.se Levar Hotell Tredje Tisdag 18:30 Nordmaling Nordmaling  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS               HEMSIDA

mailto:anders@westman-management.se
mailto:anders@westman-management.se
mailto:anders@westman-management.se
mailto:anders@westman-management.se
mailto:ulrik.norkvist@datakompisen.se
mailto:ulrik.norkvist@datakompisen.se
mailto:ulrik.norkvist@datakompisen.se
mailto:ulrik.norkvist@datakompisen.se
mailto:anders.sand@boliden.com
mailto:anders.sand@boliden.com
mailto:anders.sand@boliden.com
mailto:anders.sand@boliden.com
mailto:k.hedlund@telia.com
mailto:k.hedlund@telia.com
mailto:k.hedlund@telia.com
mailto:k.hedlund@telia.com
mailto:roland@kombimarketing.se
mailto:roland@kombimarketing.se
mailto:roland@kombimarketing.se
mailto:fredrik.lundqvist@sokigo.com
mailto:fredrik.lundqvist@sokigo.com
mailto:fredrik.lundqvist@sokigo.com
mailto:fredrik.lundqvist@sokigo.com
mailto:carin@audit.se
mailto:carin@audit.se
mailto:carin@audit.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/asele
https://lionsboliden.wordpress.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/byske
https://www.e-clubhouse.org/sites/holmsund
https://www.e-clubhouse.org/sites/lycksele
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18631 ROBERTSFORS Benny Selberg bennyselberg@outlook.com Gillestugan, Centrumhuset Tredje Onsdag 18:30 Robertsfors ROBERTSFORS  

18632 SKELLEFTEÅ Johan Forssell johanforssell64@gmail.com Frimurarlogen Första Onsdag 18:30 Storgatan 18 B SKELLEFTEÅ  

18633 SORSELE Lage Byström bolage.bystrom@gmail.com Brandstationen Andra Onsdag 18:00 Strandvägen 2 SORSELE   

18634 STORUMAN Olle Wärnick olw@mail.se Medborgarsskolan Tredje Onsdag 18:00 Vallnäsvägen 4 Storuman  

18639 VÄNNÄS Mikael Arnqvist mikael.arnqvist@telia.com Hotell Vännäs Tredje 19:00 VÄNNÄS   

18640 VILHELMINA Gunder Lindgren gurralindgren8@gmail.com Lundqvist stugmotell Andra Torsdag 19:00 Volgsjövägen 64 Vilhelmina  

18641 VINDELN Tommy Jonasson jotoy56@gmail.com Vindelngallerian Tredje Torsdag 17:30 Karlsgårdsvägen 22 VINDELN   

44448 SÄVAR Göran Fransman goranfransman@gmail.com Hembygdgården Andra Måndag 19:00 Forsellsväg SÄVAR  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST      MÖTESPLATS           HEMSIDA

mailto:bennyselberg@outlook.com
mailto:bennyselberg@outlook.com
mailto:bennyselberg@outlook.com
mailto:johanforssell64@gmail.com
mailto:johanforssell64@gmail.com
mailto:johanforssell64@gmail.com
mailto:bolage.bystrom@gmail.com
mailto:bolage.bystrom@gmail.com
mailto:bolage.bystrom@gmail.com
mailto:bolage.bystrom@gmail.com
mailto:olw@mail.se
mailto:olw@mail.se
mailto:olw@mail.se
mailto:mikael.arnqvist@telia.com
mailto:mikael.arnqvist@telia.com
mailto:mikael.arnqvist@telia.com
mailto:mikael.arnqvist@telia.com
mailto:gurralindgren8@gmail.com
mailto:gurralindgren8@gmail.com
mailto:gurralindgren8@gmail.com
mailto:jotoy56@gmail.com
mailto:jotoy56@gmail.com
mailto:jotoy56@gmail.com
mailto:goranfransman@gmail.com
mailto:goranfransman@gmail.com
mailto:goranfransman@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/robertsfors
https://www.e-clubhouse.org/sites/skelleftea
https://sorselelions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/vannas
https://www.e-clubhouse.org/sites/vindeln
http://www.savar.lions.se/
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Zone: 3

18486 ÅNGE

18501 HÄRNÖSAND Leif Jonsson leifj963@gmail.com Kulan Första Fredag 18:30 Besöksadr: Köpmang. 11A Box 1

18507 JUNSELE Christer Lindgren christer@ostanbacktimmerhus.se Klubblokalen (DHR) Första Onsdag 18:00 Gunillavägen 6 JUNSELE   

18509 LÅNGSELE Anders Majstedt anders.majstedt@telia.com Klubblokalen Första Onsdag 18:00 Fridhemsvägen 10 LÅNGSELE   

18512 NÄSÅKER Jan-Petter Olsson johnplayer79@hotmail.com Klubblokalen Första Torsdag 18:00 Orrvägen 6 Näsåker  

18515 NYLAND Eivor Svedberg eivor@kramnet.se Lionsgården Hammar Andra Tisdag 18:00 Nyland Bollstabruk   

18516 ÖRNSKÖLDSVIK Ulf Edlund uffeedlund@gmail.com Örnsköldsvik Första Måndag 18:00 Lasarettsgatan 25 Örnsköldsvik   

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS               HEMSIDA

mailto:leifj963@gmail.com
mailto:leifj963@gmail.com
mailto:leifj963@gmail.com
mailto:christer@ostanbacktimmerhus.se
mailto:christer@ostanbacktimmerhus.se
mailto:christer@ostanbacktimmerhus.se
mailto:anders.majstedt@telia.com
mailto:anders.majstedt@telia.com
mailto:anders.majstedt@telia.com
mailto:anders.majstedt@telia.com
mailto:johnplayer79@hotmail.com
mailto:johnplayer79@hotmail.com
mailto:johnplayer79@hotmail.com
mailto:eivor@kramnet.se
mailto:eivor@kramnet.se
mailto:eivor@kramnet.se
mailto:uffeedlund@gmail.com
mailto:uffeedlund@gmail.com
mailto:uffeedlund@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/ange
http://www.harnosand.lions.se/
www.junselelions.se
http://www.nyland.lions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/ornskoldsvik
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18520 SOLLEFTEÅ Jan Hägglund jan.hagglund@hotmail.com Lionkulan Första Tisdag 18:30 Vallåkersgatan 8b Sollefteå  

18521 STÖDE Lars Nilsson larsnilsson46@hotmail.se Pålsgården Första Fredag 19:00 Gyllenvägen Stöde  

18523 SUNDSVALL Sune Nyberg sunenyberg46@gmail.com Klubblokalen Första Måndag 19:00 Torggatan 20 Sundsvall  

18527 TORP Andreas Gustafsson andreas.gustafsson84@outlook.com Folkets Hus Forum Ljungaverk Tredje torsdag 19:00 Forumplan Ljungaverk   

18528 MATFORS Sture Zetterberg zetterberg.sture@gmail.com Bistro, Matfors Första Tisdag 18:00 Centrumgatan Matfors   

52722 ÖRNSKÖLDSVIK HÖGA KUSTEN Margareta Hållberg maggan.e.hallberg@telia.com varierande Andra Måndag 18:00 Stallbacken 7 Domsjö  

54331 SOLLEFTEÅ NIPSIPPAN Sigbritt Fahlén sya@telia.com Lions-lokalen Andra Onsdag 18:00 Vallåkersgatan 8 Sollefteå  

54471 ÅNGE ZENITH Elisabeth Sundqvist elisabeth.sundqvist@gmail.com Källarvåningen, Hemskogsvägen 5A Andra Tisdag 19:00 Hemskogsvägen 5A Ånge  

KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA

mailto:jan.hagglund@hotmail.com
mailto:jan.hagglund@hotmail.com
mailto:jan.hagglund@hotmail.com
mailto:jan.hagglund@hotmail.com
mailto:larsnilsson46@hotmail.se
mailto:larsnilsson46@hotmail.se
mailto:larsnilsson46@hotmail.se
mailto:sunenyberg46@gmail.com
mailto:sunenyberg46@gmail.com
mailto:sunenyberg46@gmail.com
mailto:andreas.gustafsson84@outlook.com
mailto:andreas.gustafsson84@outlook.com
mailto:andreas.gustafsson84@outlook.com
mailto:andreas.gustafsson84@outlook.com
mailto:zetterberg.sture@gmail.com
mailto:zetterberg.sture@gmail.com
mailto:zetterberg.sture@gmail.com
mailto:zetterberg.sture@gmail.com
mailto:maggan.e.hallberg@telia.com
mailto:maggan.e.hallberg@telia.com
mailto:maggan.e.hallberg@telia.com
mailto:maggan.e.hallberg@telia.com
mailto:maggan.e.hallberg@telia.com
mailto:sya@telia.com
mailto:sya@telia.com
mailto:sya@telia.com
mailto:elisabeth.sundqvist@gmail.com
mailto:elisabeth.sundqvist@gmail.com
mailto:elisabeth.sundqvist@gmail.com
mailto:elisabeth.sundqvist@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/solleftea
https://e-clubhouse.org/sites/sundsvallse/
http://lctorp.se/
https://e-clubhouse.org/sites/matfors/index.php
https://e-clubhouse.org/sites/ornskoldsvikhk/index.php
https://www.e-clubhouse.org/sites/solleftea_nipsippan/
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Zone: 4

18492 BRUNFLO Anders Molander andersmodomolander@hotmail.com Mötesplats Brunflo Mae Råkes Första Tisdag 19:00 Brunflo Centrum BRUNFLO  

18496 FUNÄSDALEN Christer Karlsson christercarl@gmail.com GOSA-Lokalen Första Fredag 18:30 Funäsdalen Funäsdalen  

18510 LIT Mats Pålsson bole125@gmail.com Sessionssalen Första Fredag 19:00 Sockenvägen LIT  

34206 HALLEN OVIKEN Mona Larsson mona.larsson@bahnhof.se Blå Lampan Andra Tisdag 19:00 Persåsen OVIKEN   

48474 ÖSTERSUND BRUNKULLAN Marie  Ekvärn marieekvarn@gmail.com Lejonkulan Andra Torsdag 18:30 Bangårdsgatan 56 Östersund  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST      MÖTESPLATS           HEMSIDA

mailto:andersmodomolander@hotmail.com
mailto:andersmodomolander@hotmail.com
mailto:andersmodomolander@hotmail.com
mailto:christercarl@gmail.com
mailto:christercarl@gmail.com
mailto:christercarl@gmail.com
mailto:bole125@gmail.com
mailto:bole125@gmail.com
mailto:bole125@gmail.com
mailto:mona.larsson@bahnhof.se
mailto:mona.larsson@bahnhof.se
mailto:mona.larsson@bahnhof.se
mailto:mona.larsson@bahnhof.se
mailto:marieekvarn@gmail.com
mailto:marieekvarn@gmail.com
mailto:marieekvarn@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/lit
https://www.e-clubhouse.org/sites/hallen_oviken/
http://www.lionsclubbrunkullan.se/
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Zone:1 District 101 O

18396 SALA Nils-Olof Roberg gunocholle@gmail.com Kaplanen  

18549 KNIVSTA Sven-Olov Gustafsson so377111@me.com Särsta Värdshus Andra Tisdag 19:00 Knivsta Knivsta  

18594 UPPSALA Stefan Uvenman stefan@sudata.se Borgerskapets Hus Tredje Onsdag 18:30 Sysslomansgatan 7 Uppsala  

18596 UPPSALA SÄVJA Jan-Olov Blomqvist blomqvi@telia.com Sävja församlingshem, Uppsala Andra Måndag 19:00 Uppsala Uppsala  

18597 UPPSALA STEN STURE Bengt Sörman bengt.sorman@outlook.com Orstenens Servicehus Andra måndag 18:30 Uppsala Uppsala  

35588 STORVRETA Roger Eriksson 366911@swipnet.se Storvretagården Fjärde Onsdag 19:00 Storvreta Storvreta  

42084 BJÖRKLINGE Lennart Åhrberg ahrberg.lennart@telia.com Lejonvärnet Tredje Tisdag 18:30 Kyrkvägen 2 Bälinge  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST     MÖTESPLATS           HEMSIDA

mailto:gunocholle@gmail.com
mailto:gunocholle@gmail.com
mailto:gunocholle@gmail.com
mailto:so377111@me.com
mailto:so377111@me.com
mailto:so377111@me.com
mailto:stefan@sudata.se
mailto:stefan@sudata.se
mailto:stefan@sudata.se
mailto:blomqvi@telia.com
mailto:blomqvi@telia.com
mailto:blomqvi@telia.com
mailto:bengt.sorman@outlook.com
mailto:bengt.sorman@outlook.com
mailto:bengt.sorman@outlook.com
mailto:bengt.sorman@outlook.com
mailto:366911@swipnet.se
mailto:366911@swipnet.se
mailto:366911@swipnet.se
mailto:ahrberg.lennart@telia.com
mailto:ahrberg.lennart@telia.com
mailto:ahrberg.lennart@telia.com
mailto:ahrberg.lennart@telia.com
https://www.laget.se/LionsSala
https://www.e-clubhouse.org/sites/knivsta
www.uppsala.lions.se
https://e-clubhouse.org/sites/storvretase/
https://www.e-clubhouse.org/sites/bjorklinge
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48540 UPPSALA DISA Birgitta Hydén birgittahy@telia.com Hotel Park Inn Andra Onsdag 18:30 Storgatan 30 Uppsala  

58787 HAGUNDA Agneta Friestedt agnetachf@hotmail.com Vänge Tredje måndag 19:00  

Zone:2

18532 BÅLSTA Bernt Gahn bernt.gahn@icloud.com Tegelvillan övervåning Tredje torsdag 19:00 Skvadronvägen 2 Bålsta  

18544 GRILLBY Christer Dahlberg christer.dahlberg@stenteknik.com Litslena Bygdegård Tredje måndag 19:00 Skolsta Grillby   

18547 JÄRFÄLLA Bo Östlinder bo.ostlinder@hotmail.com Welcome Hotel, Barkarby Tredje torsdag 19:00 Notarievägen 5, Järfälla  

18551 MÄRSTA ARLANDA Verner Kiesbye verner.kiesbye@borne.se Gropen Tredje Onsdag 19:00 Strandvägen 38 Sigtuna  

18555 ÖRSUNDSBRO Tomas Ulväng tomas.ulvang@husbygard.se Industrivägen 18 Första Torsdag 18:30 Örsundsbro Örsundsbro  

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS               HEMSIDA

mailto:birgittahy@telia.com
mailto:birgittahy@telia.com
mailto:birgittahy@telia.com
mailto:agnetachf@hotmail.com
mailto:agnetachf@hotmail.com
mailto:agnetachf@hotmail.com
mailto:bernt.gahn@icloud.com
mailto:bernt.gahn@icloud.com
mailto:bernt.gahn@icloud.com
mailto:bernt.gahn@icloud.com
mailto:christer.dahlberg@stenteknik.com
mailto:christer.dahlberg@stenteknik.com
mailto:christer.dahlberg@stenteknik.com
mailto:christer.dahlberg@stenteknik.com
mailto:bo.ostlinder@hotmail.com
mailto:bo.ostlinder@hotmail.com
mailto:bo.ostlinder@hotmail.com
mailto:bo.ostlinder@hotmail.com
mailto:verner.kiesbye@borne.se
mailto:verner.kiesbye@borne.se
mailto:verner.kiesbye@borne.se
mailto:verner.kiesbye@borne.se
mailto:tomas.ulvang@husbygard.se
mailto:tomas.ulvang@husbygard.se
mailto:tomas.ulvang@husbygard.se
mailto:tomas.ulvang@husbygard.se
http://www.lions-club-upsala-disa.se/
https://e-clubhouse.org/sites/hagundase/
http://www.balsta.lions.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/grillby
http://www.lionsclubjarfalla.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/marstaarlanda/
https://www.e-clubhouse.org/sites/orsundsbro
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18562 SIGTUNA Per Olov Bergqvist perolor46@gmail.com Gropen Strandvägen38 Tredje Tisdag 18:30 Strandvägen 38 Sigtuna  

18593 UPPLANDS VÄSBY Thomas Fäldt spin@live.se Picchus café Andra Onsdag 18:30 Väsbyvägen 36 Upplands Väsby   

30733 ENKÖPING ÅSUNDA Bo Waldemarsson bowald49@gmail.com Varierar Tredje måndag 19:00 Varierar Enköping  

Zone:3

18531 ALMUNGE Agneta Gyllner Röda Kvarn Almunge Andra Tisdag 19:00Röda Kvarn Almunge  

18537 ÖSTERBYBRUK-DANNEMORA Torgny Gille torgny.gille@osthammarshem.se Gammeltammen Tredje måndag 19:00 Österbtbruk herrgård Österbybruk   

18543 HALLSTAVIK/VÄDDÖ Carina Andersson ca.andersson@live.se Västra Sliparegränd 6,763 34 Hallstavik Fjärde Torsdag 18:30 Box 17 Hallstavik   

18558 ÖSTHAMMAR Seppo Saarinen sepposaarinen74235@gmail.com Rådhuset Andra Tisdag 18:30 Rådhustorget Östhammar  
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mailto:perolor46@gmail.com
mailto:perolor46@gmail.com
mailto:perolor46@gmail.com
mailto:spin@live.se
mailto:spin@live.se
mailto:spin@live.se
mailto:bowald49@gmail.com
mailto:bowald49@gmail.com
mailto:bowald49@gmail.com
mailto:torgny.gille@osthammarshem.se
mailto:torgny.gille@osthammarshem.se
mailto:torgny.gille@osthammarshem.se
mailto:torgny.gille@osthammarshem.se
mailto:ca.andersson@live.se
mailto:ca.andersson@live.se
mailto:ca.andersson@live.se
mailto:ca.andersson@live.se
mailto:sepposaarinen74235@gmail.com
mailto:sepposaarinen74235@gmail.com
mailto:sepposaarinen74235@gmail.com
www.sigtuna-lionsclub.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/upplands vasby
http://www.lionsenkoping.se/
https://e-clubhouse.org/sites/osterbydannemora/index.php
https://e-clubhouse.org/sites/allstavikv�dd�/index.php
https://e-clubhouse.org/sites/osthammar_se/
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45590 ÖREGRUND Gunilla Blomster gunilla_2@hotmail.com Rådhussalen/Medlemsmöte Andra Torsdag 18:30 Öregrund Öregrund  

Zone:4

18536 DANDERYD Hans Köpniwsky hans@kopniwsky.com Kvartersgården mittemot Andra Torsdag 18:30 Fänkålsgränd 28 Enebyberg  

18553 NORRTÄLJE Åsa Blomqvist asa.blomqvist@iias.se Restaurang Bergstugan Torsdag 18:30 Idrottsbacken Södra Bergen

18556 ÖSTERÅKER Lennart Åhgren ahgren.lennart@gmail.com Kulan Andra Onsdag 18:00 Centralvägen 51 Åkersberga  

18559 RIMBO Ingemar Edfors ingemaredfors@gmail.com Restaurang Bistro Första Onsdag 18:00Köpmannagatan Rimbo  

18589 TÄBY Mats Velander mats.velander@telia.com Scoutlokalen Andra Onsdag 18:30 Olympiavägen 23C Täby   

18590 TÄBY NÄSBY PARK Örjan Salling orjan.salling@gmail.com Scandic Hotel Första Torsdag 18:30 Näsbyvägen 4 Täby   

KLUBBNAMN    KLUBBPRESIDENT       E-POST       MÖTESPLATS              HEMSIDA

mailto:gunilla_2@hotmail.com
mailto:gunilla_2@hotmail.com
mailto:gunilla_2@hotmail.com
mailto:gunilla_2@hotmail.com
mailto:hans@kopniwsky.com
mailto:hans@kopniwsky.com
mailto:hans@kopniwsky.com
mailto:asa.blomqvist@iias.se
mailto:asa.blomqvist@iias.se
mailto:asa.blomqvist@iias.se
mailto:asa.blomqvist@iias.se
mailto:ahgren.lennart@gmail.com
mailto:ahgren.lennart@gmail.com
mailto:ahgren.lennart@gmail.com
mailto:ahgren.lennart@gmail.com
mailto:ingemaredfors@gmail.com
mailto:ingemaredfors@gmail.com
mailto:ingemaredfors@gmail.com
mailto:mats.velander@telia.com
mailto:mats.velander@telia.com
mailto:mats.velander@telia.com
mailto:mats.velander@telia.com
mailto:orjan.salling@gmail.com
mailto:orjan.salling@gmail.com
mailto:orjan.salling@gmail.com
mailto:orjan.salling@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/oregrund
https://www.e-clubhouse.org/sites/danderyd
https://www.e-clubhouse.org/sites/norrtalje
https://www.e-clubhouse.org/sites/osteraker
https://e-clubhouse.org/sites/rimbo_se/
www.taby.lions.se
https://e-clubhouse.org/sites/taby_nasbypark/
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18598 VALLENTUNA BRF Kastanjen Första Måndag 19:00Sommarvägen 11 Vallentuna  

18601 VAXHOLM Ulla Widne ullawidne@gmail.com Klubblokalen Första Fredag 18:00 Pålsundsvägen 4 Vaxholm  

Zone:5

18541 FÄRINGSÖ Ellert Karlsson ellert1928@gmail.com Flygvillan Skå flygplats Andra Tisdag 13:00 Skå flygplats Färingsö  

18545 HUDDINGE Peter Viridén peter.viriden@live.se Sjödalsgymnasiet Andra Torsdag 18:30 Sjödalstorget 1 Huddinge  

18566 STOCKHOLM Björn Andersson bjorn.b.andersson@telia.com Under diskussion Andra 18:30 Stockholm  

18572 STOCKHOLM BROMMA Hans Vingren hans.vingren@gmail.com Restaurang Linta Andra Måndag 12:00 Linta Gårdsväg 5 Bromma  

18576 STOCKHOLM GLOBEN Tomas Johansson tomas.i.johansson@icloud.com Egen Klubblokal Andra måndag 18:30 Tämnarvägen 5 Årsta  
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mailto:ullawidne@gmail.com
mailto:ullawidne@gmail.com
mailto:ullawidne@gmail.com
mailto:ellert1928@gmail.com
mailto:ellert1928@gmail.com
mailto:ellert1928@gmail.com
mailto:peter.viriden@live.se
mailto:peter.viriden@live.se
mailto:peter.viriden@live.se
mailto:peter.viriden@live.se
mailto:bjorn.b.andersson@telia.com
mailto:bjorn.b.andersson@telia.com
mailto:bjorn.b.andersson@telia.com
mailto:bjorn.b.andersson@telia.com
mailto:bjorn.b.andersson@telia.com
mailto:hans.vingren@gmail.com
mailto:hans.vingren@gmail.com
mailto:hans.vingren@gmail.com
mailto:hans.vingren@gmail.com
mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
mailto:tomas.i.johansson@icloud.com
http://lionsclub-vallentuna.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/vaxholm
https://www.e-clubhouse.org/sites/faringso
https://www.e-clubhouse.org/sites/huddinge
https://www.e-clubhouse.org/sites/stockholm
https://www.e-clubhouse.org/sites/stockholmgloben/
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18584 STOCKHOLM SPÅNGA Torbjörn Gunnarsson torbjorngunnarsson@yahoo.se I källaren på Gribbyvägen 49 Andra Tisdag 19:00 Gribbyvägen 49 Postadress, Dalkärrsvägen 113

18586 STOCKHOLM VÄLLINGBY Ulla Elmestedt ulla@elmestedt.se varierande Andra Tisdag 18:30 Blåklocksvägen 1 STOCKHOLM  

18588 SUNDBYBERG Jurek Garabedian Klubbstugan Andra Tisdag 18:30 Bergaliden 2 Sundbyberg  

52390 STOCKHOLM MÄSSAN Lars Deremo lars.deremo@gmail.com Nygammalt 0,791666666666667Johanneshov  

Zone:6

18557 ÖSTERHANINGE Knut Sundqvist knut.sundqvist@gmail.com Vega Stadshotell Tredje Tisdag 18:30 Nynäsvägen 8 Handen  

18561 SALTSJÖBADEN Sven Fernquist skutudden@telia.com Enigt kallelse Tredje Måndag 18:00 Enligt kallelse Saltsjöbaden  

18592 TYRESÖ Robert Engström robertengstrom47@gmail.com Café Himlagott Tredje Onsdag 18:30 Kyrkogränd TYRESÖ   
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mailto:torbjorngunnarsson@yahoo.se
mailto:torbjorngunnarsson@yahoo.se
mailto:torbjorngunnarsson@yahoo.se
mailto:ulla@elmestedt.se
mailto:ulla@elmestedt.se
mailto:ulla@elmestedt.se
mailto:lars.deremo@gmail.com
mailto:lars.deremo@gmail.com
mailto:lars.deremo@gmail.com
mailto:lars.deremo@gmail.com
mailto:knut.sundqvist@gmail.com
mailto:knut.sundqvist@gmail.com
mailto:knut.sundqvist@gmail.com
mailto:knut.sundqvist@gmail.com
mailto:skutudden@telia.com
mailto:skutudden@telia.com
mailto:skutudden@telia.com
mailto:robertengstrom47@gmail.com
mailto:robertengstrom47@gmail.com
mailto:robertengstrom47@gmail.com
https://spangalions.com/
www.lionsclubsundbyberg.org
https://www.e-clubhouse.org/sites/osterhaninge
https://www.e-clubhouse.org/sites/saltsjobaden
https://www.e-clubhouse.org/sites/tyreso
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18600 VÄSTERHANINGE Bernt Svensson berntsvensson39@gmail.com Sotholms Härads Tingshus Andra Fredag 18:00 Nynäsvägen Västerhaninge  

44049 NACKA/BOO/VÄRMDÖ Jan Elmberg jan@elmberg.se Hemma hos Andra måndag 18:00Nacka  

44172 SORUNDA ÖSMO Anna Stenquist anna@tordis.se Centrumhuset Tredje måndag 19:00 Ösmo Centrum Ösmo  

44854 ÄLTA Katja Bähr katja.bahr@gmail.com Lovisedalstorpet Tredje Måndag 18:30 Älta Gård Älta  

Zone:7

18451 ESKILSTUNA/FRISTADEN Lars Nilsson larsnson1@gmail.com Frimurarlokalen Tredje Tisdag 18:30 Strandgatan 18 Eskilstuna  

18455 GNESTA Åke Pettersson Sandklef ake.p.sandklef@telia.com Gästgivaregården Andra Fredag 19:30Ringvägen 8 Gnesta  

18458 KATRINEHOLM Mikael Lundén ml.ludde@gmail.com Odd Fellow-lokalen Tredje Onsdag 18:30 Sveavägen 36 Katrineholm  
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mailto:berntsvensson39@gmail.com
mailto:berntsvensson39@gmail.com
mailto:berntsvensson39@gmail.com
mailto:jan@elmberg.se
mailto:jan@elmberg.se
mailto:jan@elmberg.se
mailto:anna@tordis.se
mailto:anna@tordis.se
mailto:anna@tordis.se
mailto:katja.bahr@gmail.com
mailto:katja.bahr@gmail.com
mailto:katja.bahr@gmail.com
mailto:katja.bahr@gmail.com
mailto:larsnson1@gmail.com
mailto:larsnson1@gmail.com
mailto:larsnson1@gmail.com
mailto:ake.p.sandklef@telia.com
mailto:ake.p.sandklef@telia.com
mailto:ake.p.sandklef@telia.com
mailto:ake.p.sandklef@telia.com
mailto:ake.p.sandklef@telia.com
mailto:ml.ludde@gmail.com
mailto:ml.ludde@gmail.com
mailto:ml.ludde@gmail.com
mailto:ml.ludde@gmail.com
https://lionsvh.se/
https://e-clubhouse.org/sites/sorunda/
https://www.e-clubhouse.org/sites/altase/
http://www.lionseskilstuna.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/gnesta
https://www.e-clubhouse.org/sites/katrineholm
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18466

M

MELLÖSA Hans Larsson hans.hanas@gmail.com Fröken Larssons Kafé Första Onsdag 18:00 Celsings Allé 11 Hälleforsnäs 

18473 O OXELÖSUND Lars Kuntze lars.kuntze@telia.com Hagvägen 4 Andra Tisdag 18:00 Hagvägen 4 Oxelösund  

18478 ST STRÄNGNÄS Åke Edler ake.edler@outlook.com Klubblokal Andra Torsdag 19:00 Nikandergatan 12 Strängnäs   

18479 T TORSHÄLLA Östen Belin osten.belin@outlook.com varierande Första Torsdag 18:30 Torshälla  

18480 T TROSA Elisabeth Hammarlund aplaholm@hotmail.com Skärborgarnas hus Första Onsdag 19:00 Smäckbrogatan 25 TROSA  

18481 T TURINGE Otto Winter ottwin@outlook.com Hembygdsgården, Allévägen 9 A Nykvarn Andra Tisdag 
18:30 Allévägen 9 A Nykvarn NYKVARN   

32623 SÖDERTÄLJE S:A RAGNHILD Ann Österberg ann.osterberg@scandichotels.com Hotell Skogshöjd Tredje 18:00  

49197 KATRINEHOLM OPPUNDA Marie Gölevik mgolevik@gmail.com Triangeln Fjärde, Torsdag 18:30 Rosenhillsgatan Valla  
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mailto:hans.hanas@gmail.com
mailto:hans.hanas@gmail.com
mailto:hans.hanas@gmail.com
mailto:hans.hanas@gmail.com
mailto:lars.kuntze@telia.com
mailto:lars.kuntze@telia.com
mailto:lars.kuntze@telia.com
mailto:lars.kuntze@telia.com
mailto:ake.edler@outlook.com
mailto:ake.edler@outlook.com
mailto:ake.edler@outlook.com
mailto:ake.edler@outlook.com
mailto:osten.belin@outlook.com
mailto:osten.belin@outlook.com
mailto:osten.belin@outlook.com
mailto:osten.belin@outlook.com
mailto:aplaholm@hotmail.com
mailto:aplaholm@hotmail.com
mailto:aplaholm@hotmail.com
mailto:ottwin@outlook.com
mailto:ottwin@outlook.com
mailto:ottwin@outlook.com
mailto:ann.osterberg@scandichotels.com
mailto:ann.osterberg@scandichotels.com
mailto:ann.osterberg@scandichotels.com
mailto:ann.osterberg@scandichotels.com
mailto:mgolevik@gmail.com
mailto:mgolevik@gmail.com
mailto:mgolevik@gmail.com
www.oxelosundlions.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/strangnas
http://www.torshalla.lions.se
www.lionstrosa.se
http://www.turinge.lions.se/
http://sta-ragnhild.lions.se/
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Zone:8

18446 ÅBY Jan Skullman jan.skullman@telia.com Konsumvägen 16 Tredje Tisdag 18:30 Jan Skullman Åby   

18453 FINSPÅNG Bengt Anderson bengt.humpbacka@telia.com Hotel de Geer, Finspång Andra Torsdag 19:00 Vallonvägen 8 Finspång  

18460 KOLMÅRDEN Lars Åke Wålander larsake.walander@gmail.com Svintuna Kvarn Tredje Måndag 18:00 Kvarnvägen Kolmården  

18470 NORRKÖPING ÖSTRA ENEBY Lisbeth Adolphson lisbeth.ad@telia.com Black Lion Andra Tisdag 16:30G:a Rådstugugatan 11 Norrköping  

18475 SKÄRBLACKA Mats Hultgren hultgren.mats@siemens.com Skärblacka Herrgård Andra Fredag 18:00 Ängslyckevägen 12 KIMSTAD  

18476 SÖDERKÖPING Maj-Britt Larsson saawstraktorgravning@hotmail.com Klubblokalen Första Måndag 18:00 Hostipalsgatan Söderköping  

18483 VALDEMARSVIK Lars Karlsson larskarlson@telia.com Restaurang Vammar Andra Tisdag 19:00 Valdemarsvik   
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mailto:jan.skullman@telia.com
mailto:jan.skullman@telia.com
mailto:jan.skullman@telia.com
mailto:jan.skullman@telia.com
mailto:bengt.humpbacka@telia.com
mailto:bengt.humpbacka@telia.com
mailto:bengt.humpbacka@telia.com
mailto:bengt.humpbacka@telia.com
mailto:larsake.walander@gmail.com
mailto:larsake.walander@gmail.com
mailto:larsake.walander@gmail.com
mailto:larsake.walander@gmail.com
mailto:lisbeth.ad@telia.com
mailto:lisbeth.ad@telia.com
mailto:lisbeth.ad@telia.com
mailto:lisbeth.ad@telia.com
mailto:hultgren.mats@siemens.com
mailto:hultgren.mats@siemens.com
mailto:hultgren.mats@siemens.com
mailto:hultgren.mats@siemens.com
mailto:saawstraktorgravning@hotmail.com
mailto:saawstraktorgravning@hotmail.com
mailto:saawstraktorgravning@hotmail.com
mailto:larskarlson@telia.com
mailto:larskarlson@telia.com
mailto:larskarlson@telia.com
http://www.lionsfinspang.se
www.Lionsclubkolmarden.se
https://www.laget.se/lionsskarblacka
www.lionssoderkoping.se
http://www.valdemarsvik.lions.se/
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Zone:9

18447 ÅTVIDABERG Johan Stransky johan@stransky.nu Klubblokal Första 19:00Åtvidaberg  

18449 BORENSBERG Per-Olof Niemi perolof.niemi@gmail.com Trädgårdstorp Första 18:30 Borensberg  

18459 KISA Björn Wallroth bjorn.wallroth@gmail.com Zoom  

18462 LINKÖPING VALLA Monica Björklund Bjorklund.monica@gmail.com Föreningshuset Fontänen Andra Torsdag 18:30 Västra vägen 32 Linköping  

18467 MJÖLBY Calle Petrovic calle@tranasstatt.se Mjölby hembygdsgår Andra 18:30 MJÖLBY  

18468 MOTALA Bengt-Åke Svensson bengt-ake.svensson@asklingbil.se MSK-stugan Första Torsdag 19:00 Motala  

18474 SKÄNNINGE Roger Karlsson roger@eioab.se varierande Andra Fredag 19:00 SKÄNNINGE   
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mailto:johan@stransky.nu
mailto:johan@stransky.nu
mailto:johan@stransky.nu
mailto:perolof.niemi@gmail.com
mailto:perolof.niemi@gmail.com
mailto:perolof.niemi@gmail.com
mailto:perolof.niemi@gmail.com
mailto:bjorn.wallroth@gmail.com
mailto:bjorn.wallroth@gmail.com
mailto:bjorn.wallroth@gmail.com
mailto:bjorn.wallroth@gmail.com
mailto:Bjorklund.monica@gmail.com
mailto:Bjorklund.monica@gmail.com
mailto:Bjorklund.monica@gmail.com
mailto:Bjorklund.monica@gmail.com
mailto:calle@tranasstatt.se
mailto:calle@tranasstatt.se
mailto:calle@tranasstatt.se
mailto:bengt-ake.svensson@asklingbil.se
mailto:bengt-ake.svensson@asklingbil.se
mailto:bengt-ake.svensson@asklingbil.se
mailto:bengt-ake.svensson@asklingbil.se
mailto:bengt-ake.svensson@asklingbil.se
mailto:roger@eioab.se
mailto:roger@eioab.se
mailto:roger@eioab.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/atvidaberg
http://www.lionsborensberg.se/
https://lionsclubkisa.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/linkoping_valla/
https://lionsmjolby.se/
https://e-clubhouse.org/sites/motalase/
https://lions-club.se/skanninge/
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18482 VADSTENA Michael Gustavsson micke.gustavsson@telia.com Slottsgården Tredje Torsdag 18:00 Hamngatan 3 Vadstena  

18485 VRETAKLOSTER Anders Ahlgren andeahlg@gmail.com Klubbstugan vid Cloetta Bridge Andra Måndag 19:00 Cloettavägen Ljungsbro  

53449 MOTALA BLÅKLINTEN May Gehlin gehlin.ma@telia.com Varierar Andra Måndag 19:00 Varierar Motala  

Zone:10

18563 SLITE Sven-Olov Karlsson soka@telia.com Cementa Arena Andra Tisdag 19:00  

18602 VISBY Tove Nauckhoff tove.nauckhoff@icloud.com Black Sheep Arms Tredje Tisdag 18:00 Visby   

44447 LJUGARN Lena Rosengren lena@rosengren.biz Ardrebo Första Torsdag 19:00 ARDRE EKESE 930 Ljugarn  
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mailto:micke.gustavsson@telia.com
mailto:micke.gustavsson@telia.com
mailto:micke.gustavsson@telia.com
mailto:micke.gustavsson@telia.com
mailto:andeahlg@gmail.com
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mailto:andeahlg@gmail.com
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mailto:gehlin.ma@telia.com
mailto:gehlin.ma@telia.com
mailto:gehlin.ma@telia.com
mailto:soka@telia.com
mailto:soka@telia.com
mailto:soka@telia.com
mailto:tove.nauckhoff@icloud.com
mailto:tove.nauckhoff@icloud.com
mailto:tove.nauckhoff@icloud.com
mailto:tove.nauckhoff@icloud.com
mailto:lena@rosengren.biz
mailto:lena@rosengren.biz
mailto:lena@rosengren.biz
www.vadstena.lions.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/vretakloster
http://www.lionsblaklinten.se/
Www.lionsgotland.se
Www.lionsgotland.se
http://www.lionsljugarn.se
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Zone:1 District 101 S

18649 DALBY Micael Holm miceholm@hotmail.com Gästernas Hus , Kvarnrännan Tredje torsdag 19:00 Kvarnrännan 2 Dalby   

18670 PÅ LIMHAMN MALMÖ Göran Kihlgren goran.kihlgren@gmail.com Folkets Hus Limhamn Andra Torsdag 15:00 Linnégatan 61 MALMÖ  

18671 LOMMA Jan Dahlqvist j.dahlqvist@gdab.com Örestads Golfklubb Första Måndag 19:00 Golfvägen 22 LOMMA   

18676 MALMÖ MALMÖHUS Karin Nord Åkerlund karin.ab.nord@gmail.com Klubblokalen Andra Måndag 18:00 Uddeholmsgatan 6 MALMÖ  

18684 RENG HÖLLVIKEN Kent Benediktsson kent.b@lionshollviken.se Lejonkulan, Kämpingegården Tredje Tisdag 18:30 Box 107 Höllviken  

18690 SÖDRA SANDBY Johan Perup johanperup@hotmail.com Blåvingegården Första Tisdag 19:00 Blåvingevägen SÖDRA SANDBY  

18692 STAFFANSTORP Mats Wahlström matswahlstrom870@gmail.com Staffanstorps Gästis Andra Torsdag 18:30 Stationsvägen 2 STAFFANSTORP  
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mailto:miceholm@hotmail.com
mailto:miceholm@hotmail.com
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mailto:goran.kihlgren@gmail.com
mailto:goran.kihlgren@gmail.com
mailto:goran.kihlgren@gmail.com
mailto:goran.kihlgren@gmail.com
mailto:j.dahlqvist@gdab.com
mailto:j.dahlqvist@gdab.com
mailto:j.dahlqvist@gdab.com
mailto:j.dahlqvist@gdab.com
mailto:karin.ab.nord@gmail.com
mailto:karin.ab.nord@gmail.com
mailto:karin.ab.nord@gmail.com
mailto:karin.ab.nord@gmail.com
mailto:karin.ab.nord@gmail.com
mailto:kent.b@lionshollviken.se
mailto:kent.b@lionshollviken.se
mailto:kent.b@lionshollviken.se
mailto:kent.b@lionshollviken.se
mailto:johanperup@hotmail.com
mailto:johanperup@hotmail.com
mailto:johanperup@hotmail.com
mailto:matswahlstrom870@gmail.com
mailto:matswahlstrom870@gmail.com
mailto:matswahlstrom870@gmail.com
http://www.dalbylions.se/
https://e-clubhouse.org/sites/limhamnm/
https://lomma.lions.se
https://e-clubhouse.org/sites/malm�malm�hus/
https://e-clubhouse.org/sites/renghollviken/page-10.php
https://www.e-clubhouse.org/sites/sodrasandby/
https://www.lionsstaffanstorp.se/
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18695 SVEDALA Bengt Persson bengt.no.persson@telia.com Siriuslokalen, Svedala Tredje måndag 19:00 Bankgatan Svedala  

18700 TRELLEBORG Mats Nilsson mats.m.nilsson@prenad.se Algatan 78 Andra Måndag 19:00 c/o Altengård Nyponvägen 9

18703 VELLINGE Tommy Rosberg tommyomonne@gmail.com Styrelsemöte, Klubbhuset Första Måndag 18:00 Ängavägen 16 Vellinge  

34208 BARA Lars-Gustav Linde gronljung@vinninge.se

41355 ROMELEÅSEN Paul Mårtensson paulmartensson57@gmail.com Varierande intressanta mötesplatser Andra 19:00 Veberöd  

44173 BJERRED BJERSUND Björn Jonsson utvecklingspunkten1@gmail.com BIF lokalen Tredje Tisdag 19:00 Borgeby IP Bjärred  

50838 STAFFANSTORP VIKINGEN Sune Cederpil sune.cederpil@gmail.com Staffanstorps Gästgivaregård Tredje Torsdag 18:30 Stationsvägen 2 STAFFANSTORP  

53924 MALMÖ ELLENBOGEN Kerstin Gustafsson kerstin.v.gustafsson@outlook.com Restaurang Ribersborg Tredje Torsdag 18:30 Limhamnsvägen 27 MALMÖ  
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mailto:bengt.no.persson@telia.com
mailto:bengt.no.persson@telia.com
mailto:bengt.no.persson@telia.com
mailto:bengt.no.persson@telia.com
mailto:bengt.no.persson@telia.com
mailto:mats.m.nilsson@prenad.se
mailto:mats.m.nilsson@prenad.se
mailto:mats.m.nilsson@prenad.se
mailto:mats.m.nilsson@prenad.se
mailto:mats.m.nilsson@prenad.se
mailto:tommyomonne@gmail.com
mailto:tommyomonne@gmail.com
mailto:tommyomonne@gmail.com
mailto:gronljung@vinninge.se
mailto:gronljung@vinninge.se
mailto:gronljung@vinninge.se
mailto:paulmartensson57@gmail.com
mailto:paulmartensson57@gmail.com
mailto:paulmartensson57@gmail.com
mailto:utvecklingspunkten1@gmail.com
mailto:utvecklingspunkten1@gmail.com
mailto:utvecklingspunkten1@gmail.com
mailto:sune.cederpil@gmail.com
mailto:sune.cederpil@gmail.com
mailto:sune.cederpil@gmail.com
mailto:sune.cederpil@gmail.com
mailto:kerstin.v.gustafsson@outlook.com
mailto:kerstin.v.gustafsson@outlook.com
mailto:kerstin.v.gustafsson@outlook.com
mailto:kerstin.v.gustafsson@outlook.com
mailto:kerstin.v.gustafsson@outlook.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/svedala
https://www.e-clubhouse.org/sites/trelleborg
https://www.e-clubhouse.org/sites/vellinge
https://www.e-clubhouse.org/sites/bara
http://www.lionsromeleasen.se/
www.lionsclubbjersund.se
https://www.laget.se/LionsClubVikingenStaffanstorp/
https://e-clubhouse.org/sites/malmoe/
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122617 Sweden Be the Change Shalini Persson info@perssonkommunikation.se Internet Första Måndag 19:00 c/o Persson Rundlsgatan 2

Zone:2

18646 BÅSTAD Claes Lagerstedt claes.lagerstedt@yahoo.com BBSS Strandpromenaden 39, Båstad Andra Onsdag 18:00 Varierande lokal Båstad  

18651 ÄNGELHOLM Bengt-Ove Bengtsson bbengtove@gmail.com Nya Kungsgården i Ängelholm Andra Tisdag 18:30 Brisgatan 1 Ängelholm  

18659 HELSINGBORG SOFIERO Tom Lindeberg tom-lindeberg@telia.com Havsbris Första Torsdag 18:30 Domsten HELSINGBORG  

18663 KÄVLINGE Sven-Åke  Andersson sveane@gmail.com Varierar Tredje måndag 19:00 Kävlinge  

18664 KLIPPAN Bengt Nilsson nilssonbenny@hotmail.com Össjö Krog Elfdalen Klippan Andra Onsdag 18:30 Vedbyvägen 71 Klippan  

18667 HÖGANÄS Bo Drackner bodrackner@gmail.com Restaurang Bryggan Första Torsdag 19:00 Höganäs   
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mailto:claes.lagerstedt@yahoo.com
mailto:claes.lagerstedt@yahoo.com
mailto:claes.lagerstedt@yahoo.com
mailto:claes.lagerstedt@yahoo.com
mailto:bbengtove@gmail.com
mailto:bbengtove@gmail.com
mailto:bbengtove@gmail.com
mailto:tom-lindeberg@telia.com
mailto:tom-lindeberg@telia.com
mailto:tom-lindeberg@telia.com
mailto:tom-lindeberg@telia.com
mailto:sveane@gmail.com
mailto:sveane@gmail.com
mailto:sveane@gmail.com
mailto:nilssonbenny@hotmail.com
mailto:nilssonbenny@hotmail.com
mailto:nilssonbenny@hotmail.com
mailto:bodrackner@gmail.com
mailto:bodrackner@gmail.com
mailto:bodrackner@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/bastad
https://www.e-clubhouse.org/sites/angelholm
https://www.e-clubhouse.org/sites/helsingborg_sofiero/
https://www.e-clubhouse.org/sites/kavlinge
https://www.e-clubhouse.org/sites/klippan
https://www.e-clubhouse.org/sites/hoganas
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18669 LANDSKRONA Hans  Eriksson hans.eriksson.stadskajen@gmail.com Hotel Öresund Tredje Tisdag 18:30 Kungsgatan LANDSKRONA   

18678 MUNKA LJUNGBY Ulf Östlund ulf.ostlund@gmail.com MVB Andra Tisdag 19:00 Företagaregatan 9 Munka Ljungby   

18683 RÅÅ Jörgen Runesson jorgen.runesson@telia.com Råå Värdshus Första Torsdag 18:00 Kajgatan 1 Råå  

18702 VALLÅKRA RYDEBÄCK Bert Engström bert.engstrom@outlook.com Varierance Första Måndag 18:30  

35202 LÖDDEKÖPINGE Hans-Erik Månsson mansson42@gmail.com Dahls Hotell Första Måndag 18:00 Marknadsvägen 1 Löddekopinge  

35769 HELSINGBORG KÄRNAN Jan Köhler jan.koehler@telia.com Idrotts Museum Första Torsdag 18:00 Idrottens Hus Mellersta Stenbocksgatan

39886 SAXTORP Jan Brandt jgbrandt48@gmail.com Vadensjö Tredje torsdag 19:00 Vadensjö Vadensjö  

52327 LANDSKRONA CITADELLA Monica Seiron monica.seiron@gmail.com varierande Tredje Onsdag 18:00 Hotell Öresund LANDSKRONA   
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mailto:hans.eriksson.stadskajen@gmail.com
mailto:hans.eriksson.stadskajen@gmail.com
mailto:ulf.ostlund@gmail.com
mailto:ulf.ostlund@gmail.com
mailto:ulf.ostlund@gmail.com
mailto:ulf.ostlund@gmail.com
mailto:jorgen.runesson@telia.com
mailto:jorgen.runesson@telia.com
mailto:jorgen.runesson@telia.com
mailto:jorgen.runesson@telia.com
mailto:bert.engstrom@outlook.com
mailto:bert.engstrom@outlook.com
mailto:bert.engstrom@outlook.com
mailto:bert.engstrom@outlook.com
mailto:mansson42@gmail.com
mailto:mansson42@gmail.com
mailto:mansson42@gmail.com
mailto:jan.koehler@telia.com
mailto:jan.koehler@telia.com
mailto:jan.koehler@telia.com
mailto:jan.koehler@telia.com
mailto:jgbrandt48@gmail.com
mailto:jgbrandt48@gmail.com
mailto:jgbrandt48@gmail.com
mailto:monica.seiron@gmail.com
mailto:monica.seiron@gmail.com
mailto:monica.seiron@gmail.com
mailto:monica.seiron@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/landskrona
https://e-clubhouse.org/sites/munkal/
https://www.lionsraa.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/vallakra rydeback
https://www.lionslodde.se/
https://e-clubhouse.org/sites/karnan/
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Zone:3

18644 ÄLMHULT Birgitta Petersson bpbettan@gmail.com Lionslokalen Första Torsdag 18:30 Gärdesgatan 26 ÄLMHULT  

18652 ESLÖV Bertil Freed Bertil.Freed@IOGT.se Eslöv Sista måndag 19:00 Eslöv    Västerlånggatan 28 Eslöv

18658 HÄSSLEHOLM Michael Juhlin michael.juhlin@imi-hydronic.com Hantverkslokalen Första Onsdag 18:15 Järnvägsgatan Hässleholm  

18660 HÖÖR Thomas Håkansson t_hakansson@telia.com Kontorshuset NAVET (ingång norra gaveln) Andra 18:00 Höör  

18661 HÖRBY Bengt Törn bengttorn@gmail.com Enligt kallelse Första Torsdag 19:00 Hörby    Varierande

18665 ÖSTRA GÖINGE Ralf Sjöblom raffz@live.se Varierar Tredje Onsdag 19:00 Varierar BROBY  

18672 LÖNSBODA Johan Thulin thulin240@gmail.com Medborgarhusets källare Andra Fredag 19:00 Tranebodavägen 1 LÖNSBODA  
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mailto:Bertil.Freed@IOGT.se
mailto:Bertil.Freed@IOGT.se
mailto:michael.juhlin@imi-hydronic.com
mailto:michael.juhlin@imi-hydronic.com
mailto:michael.juhlin@imi-hydronic.com
mailto:michael.juhlin@imi-hydronic.com
mailto:michael.juhlin@imi-hydronic.com
mailto:t_hakansson@telia.com
mailto:t_hakansson@telia.com
mailto:t_hakansson@telia.com
mailto:t_hakansson@telia.com
mailto:bengttorn@gmail.com
mailto:bengttorn@gmail.com
mailto:bengttorn@gmail.com
mailto:raffz@live.se
mailto:raffz@live.se
mailto:raffz@live.se
mailto:thulin240@gmail.com
mailto:thulin240@gmail.com
mailto:thulin240@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/eslov
https://www.e-clubhouse.org/sites/hassleholm
https://www.e-clubhouse.org/sites/horby
http://www.lionsclub-ostragoinge.nu
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18680 OSBY Anders Walthersson anders@osbybyggkonsult.se Resturang Borgen Första Torsdag 19:00 Osby   

18701 TYRINGE Robert Huth Robert_danskungen@hotmail.com Lokalen Andra Torsdag 19:00 Industrigatan 6 Tyringe  

18704 VITTSJÖ BJÄRNUM Nils Hansen nils_hansen@hotmail.com Linden Första Torsdag 18:30 Hässleholmsvägen Vittsjö  

37837 VINSLÖV Mats Olsson mats.olsson1954@gmail.com Sparbanken Göinge Andra Onsdag 19:00 Torget 4 VINSLÖV   

47948 SÖSDALA Martin Löfström martin.lofstrom@hotmail.com Tuvan Stugan Tredje torsdag 19:00 Fågelsångsvägen Sösdala  

Zone:4

18643 ÅHUS William M. Nisser william@nisser.org Korsvirket Torget Åhus  ÅHUS  

18648 BROMÖLLA Lars Gustafsson larsyngve.gustafsson@gmail.com Strandstugan Tredje Onsdag 18:30 Pyntvägen Bromölla  
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mailto:anders@osbybyggkonsult.se
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mailto:Robert_danskungen@hotmail.com
mailto:Robert_danskungen@hotmail.com
mailto:Robert_danskungen@hotmail.com
mailto:Robert_danskungen@hotmail.com
mailto:nils_hansen@hotmail.com
mailto:nils_hansen@hotmail.com
mailto:nils_hansen@hotmail.com
mailto:nils_hansen@hotmail.com
mailto:mats.olsson1954@gmail.com
mailto:mats.olsson1954@gmail.com
mailto:mats.olsson1954@gmail.com
mailto:mats.olsson1954@gmail.com
mailto:martin.lofstrom@hotmail.com
mailto:martin.lofstrom@hotmail.com
mailto:martin.lofstrom@hotmail.com
mailto:martin.lofstrom@hotmail.com
mailto:william@nisser.org
mailto:william@nisser.org
mailto:william@nisser.org
mailto:larsyngve.gustafsson@gmail.com
mailto:larsyngve.gustafsson@gmail.com
mailto:larsyngve.gustafsson@gmail.com
mailto:larsyngve.gustafsson@gmail.com
https://e-clubhouse.org/sites/osby/
https://www.e-clubhouse.org/sites/tyringe
http://www.lcvittsjobjarnum.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/vinslov
Www.ahus.lions.se
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18666 KRISTIANSTAD Thomas Göranson s.thomas.goranson@hotmail.com Klubblokalen Andra Tisdag 18:00 Västra Vallgatan 32 Kristianstad  

18686 SIMRISHAMN Britta Andersson britta4706@gmail.com Svealokalen/Joneberg, Simrishamn Tredje Tisdag 19:00 Simrishamn  

18687 SJÖBO Göran Ohre gorano@ohre.se Sjöbo Gästis Tredje Onsdag 19:00 Sjöbo Sjöbo  

18689 SKURUP Lisbeth Mårtensson limartenson@gmail.com Siriusvillan Första Onsdag 18:30 Skurup Skurup  

18697 TOLLARP Sven-Ingvar Nilsson sveningvarnilsson@telia.com Medborgarhuset Fjärde Onsdag 19:00 Feglers gata TOLLARP  

18705 YSTAD Lars-Erik Jelcander jelcanderlarserik@gmail.com Sirius (aug - maj) Andra Torsdag 18:00 Ystad    Sirius-huset 

43368 DEGEBERGA SÖDRA GÄRDS Carl-Eric Järlesäter carleric.jarlesater@gmail.com Lionburen Tingstorget Första 19:00 Degeberga  

46731 WÄ Inga Hansson Ingakrister@hotmail.com Skepparslövs Golfkrog Tredje Tisdag 18:30 Skepparslöv Kristianstad  

LISTA Ö
VER

 K
LU

B
B

A
R

 O
C

H
 K

LU
B

B
PR

ESID
EN

TER
KLUBBNAMN   KLUBBPRESIDENT       E-POST MÖTESPLATS          HEMSIDA
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mailto:s.thomas.goranson@hotmail.com
mailto:s.thomas.goranson@hotmail.com
mailto:s.thomas.goranson@hotmail.com
mailto:s.thomas.goranson@hotmail.com
mailto:britta4706@gmail.com
mailto:britta4706@gmail.com
mailto:britta4706@gmail.com
mailto:gorano@ohre.se
mailto:gorano@ohre.se
mailto:gorano@ohre.se
mailto:limartenson@gmail.com
mailto:limartenson@gmail.com
mailto:limartenson@gmail.com
mailto:sveningvarnilsson@telia.com
mailto:sveningvarnilsson@telia.com
mailto:sveningvarnilsson@telia.com
mailto:jelcanderlarserik@gmail.com
mailto:jelcanderlarserik@gmail.com
mailto:jelcanderlarserik@gmail.com
mailto:carleric.jarlesater@gmail.com
mailto:carleric.jarlesater@gmail.com
mailto:carleric.jarlesater@gmail.com
mailto:carleric.jarlesater@gmail.com
mailto:Ingakrister@hotmail.com
mailto:Ingakrister@hotmail.com
mailto:Ingakrister@hotmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/kristianstadsw
https://www.e-clubhouse.org/sites/simrishamn
https://lions.sjobo.nu/
http://lionsskurup.se/
http://www.tollarplions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/ystad
Www.lionsclubwa.se
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Zone:5

18722 KARLSHAMN Torsten Arnbro Lejonkulan Första Torsdag 18:30 Olsborgsvägen 4 Karlshamn  

18723 KARLSKRONA Kenneth Eideberg k.eideberg@gmail.com Klubbhuset Lyckeby Första Torsdag 18:00 Stationsvägen 11 LYCKEBY   

18734 OLOFSTRÖM Sven-Åke Kieninger svenakekieninger@gmail.com Lejonbacken Tredje Måndag 18:30 Gunnebovägen 7 Olofström  

18737 RONNEBY Lars Persson lars-persson52@hotmail.com Ronneby Brunn Hotell Tredje Tisdag 18:30 Reddvägen 2 RONNEBY   

18738 RYD Mats Pehrson Matspehrson48@gmail.com varierande Första Tisdag 18:30 Brunnsgatan Ryd  

18742 SÖLVESBORG Veronica Borgström veronica.borgstrom@hotmail.com Klubblokalen Tredje 18:30 Sölvesborg  

18744 TINGSRYD Jörgen Hård jhkullav3@gmail.com Första 19:00 Tingsryd  
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mailto:k.eideberg@gmail.com
mailto:k.eideberg@gmail.com
mailto:k.eideberg@gmail.com
mailto:k.eideberg@gmail.com
mailto:svenakekieninger@gmail.com
mailto:svenakekieninger@gmail.com
mailto:svenakekieninger@gmail.com
mailto:lars-persson52@hotmail.com
mailto:lars-persson52@hotmail.com
mailto:lars-persson52@hotmail.com
mailto:lars-persson52@hotmail.com
mailto:Matspehrson48@gmail.com
mailto:Matspehrson48@gmail.com
mailto:Matspehrson48@gmail.com
mailto:veronica.borgstrom@hotmail.com
mailto:veronica.borgstrom@hotmail.com
mailto:veronica.borgstrom@hotmail.com
mailto:veronica.borgstrom@hotmail.com
mailto:jhkullav3@gmail.com
mailto:jhkullav3@gmail.com
mailto:jhkullav3@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/karlshamn
https://www.e-clubhouse.org/sites/karlskrona
http://www.lionsolofstrom.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/ronneby
https://e-clubhouse.org/sites/solvesborg/page-7.php
https://www.e-clubhouse.org/sites/tingsryd
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36903 KARLSKRONA JARRAMAS Gunilla Bylund gunilla-bylund@telia.com Varierar Andra Onsdag 18:30 Karlskrona Karlskrona  

38313 BRÄKNE-HOBY Lennart Sandberg lennart.sandberg@bahnhof.se Bygdegården Andra Onsdag 19:00 Bygdegården Bräkne-Hoby   

Zone:6

18708 BORGHOLM Christer Petersson christer49.petersson@gmail.com varierande Tredje Onsdag 19:00 Varierande Borgholm/Köpingsvik   

18710 EMMABODA Sixten Siverland sixten.siwerland@gmail.com Olika varje månad Andra Tisdag 18:15 c/o Bilkarlsson Skuterydsvägen 2

18718 HÖGSBY Tomas Stalsbo tomas.stalsbo@ltkalmar.se Lionslokalen Första Tisdag 18:30 Järnvägsgatan Högsby   

18724 KALMAR Mats-Åke Tunelid mats-ake.tunelid@coor.com Stensbergs Servicehem Andra Fredag 18:30 Stensberg Kalmar  

18730 MÖNSTERÅS Chatrine Pålsson Ahlgren chatrine.palsson@kristdemokraterna.se
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https://www.e-clubhouse.org/sites/brakne-hoby
https://www.e-clubhouse.org/sites/borgholm
www.lionsemmaboda.se
http://lions.hogsby.net/
https://www.e-clubhouse.org/sites/kalmar
https://www.lionsmonsteras.se/
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18731 MÖRBYLÅNGA Willy Fredriksson villyfredriksson@gmail.com Capellagården, Vickleby Tredje Torsdag 18:30 Capellagårdens lokaler i Vickleby 

18733 NYBRO Ingrid Pettersson ingrid.e.pettersson48@gmail.com Jutegården Andra Torsdag 18:30 Hornsgatan 11 Nybro  

18735 OSKARSHAMN Marie Vanjasdotter Erlandssonmarie.erlandsson@be-ge.se Be-Ge Industri Matsal Andra Onsdag 18:30 Gjutaregatan 4 Oskarshamn  

18746 TORSÅS Kjell Johansson kjell10671@telia.com Enl Kallelse Första Fredag 19:00 Torsås Torsås   

27995 KALMAR/SKÄLBY Karl Högberg karl.hoegberg@telia.com Skälby Loge Första, Tredje Tisdag 18:00 Skälbyalle 7 Kalmar  

49967 FÄRJESTADEN Lennart Andersson lennartanders47@hotmail.com Eken Andra Tisdag 19:00 Larmgatan 8 Färjestaden  

Zone:7

18707 ANEBY Bertil Aronsson baronsson@telia.com varierande Andra Tisdag 19:00 Aneby Aneby   
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http://www.lionsmorbylanga.se/
http://www.lionsnybro.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/torsas
www.lionskalmarskalby.se
http://www.lionsfarjestaden.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/aneby
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18709 EKSJÖ Dennis Ekman dennis.ekman@telia.com Odd-Fellow lokalen Tredje 19:00 Eksjö  

18714 NORRA TJUST Maria Nilsson inmani.mn@gmail.com Enl.kallelse Första 19:00 Överum  

18732 NÄSSJÖ Thomas Ottehall thomas.ottehall@telia.com WF Nässjö Tredje Måndag 18:30 Handskerydsvägen Nässjö  

18745 TRANÅS Rolf Lindqvist lindqvist.rolf@gmail.com Egen lokal Tredje 19:00 TRANÅS   

18749 VÄSTERVIK Thomas Franzén thomas.franzen284@gmail.com Klubblokalen Första Torsdag 19:00 Hallströmsgatan 26 Västervik   

18751 VETLANDA Hans Folkesson brev@hans-folkesson.se Klubblokal, Kyrkogatan Andra 19:00 Vetlanda  

18752 VIMMERBY Sören Sjöholm bofall.sjoholm@telia.com Hantverkslokalen Tredje Onsdag 19:00 Norrtullsgatan 3 VIMMERBY   

18753 VIRSERUM Ulla Spragge ullaspragge@hotmail.com Lionslokalen Andra 19:00 Virserum  
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mailto:ullaspragge@hotmail.com
https://lionseksjo.wordpress.com/
https://www.e-clubhouse.org/sites/norratjust/
https://www.e-clubhouse.org/sites/norratjust/
https://lionsnassjo.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/tranas
https://www.e-clubhouse.org/sites/vetlanda
https://sites.google.com/site/lionsclubvimmerby/Home
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38649 MÅLILLA & MÖRLUNDA Ylva Nilsson ylvanilsson67@gmail.com Skeppet Målilla Andra Torsdag 18:30 Skolgatan Målilla  

54288 VIMMERBY LINNEA Anne Karlsson annekarlsson54@gmail.com VIF Klubbstuga Tredje Onsdag 19:00 Maskingatan 5 VIMMERBY   

Zone:8

18706 ALVESTA Börje Johansson borjej@netatonce.net Lions Loppis Fjärde, Torsdag 18:30 Värendsgatan 20 Alvesta  

18726 LAMMHULT Jan-Ola Nilsson janola.nilsson49@gmail.com Lionstugan Tredje Fredag 18:30 Lammhult   

18747 UPPVIDINGE Margareta Linnér m.linner@netatonce.net Tingshuset Lenhovda Andra 19:00 Lenhovda  

29500 VÄXJÖ DACKE Evy Törnqvist tangarne@gmail.com Cafe Askelyckan Växjö Första Tisdag 19:00 Skyttegatan 13 Växjö  

36987 ROTTNE Göran Folkesson goran_folkesson@hotmail.com Rottnegården Tredje torsdag 19:00 Rottne  
Club ID Club Name Klubbpresident Email Möten Hemsida

45788 BRAÅS Ulf Arfvidsson ulf@kronobergare.se Lunchrestaurangen Tredje 19:00 Braås   
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mailto:ulf@kronobergare.se
https://e-clubhouse.org/sites/malilla_morlunda/
https://www.e-clubhouse.org/sites/alvesta
www.lionsdacke.se
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Zone:1 District 101 V

18796 AMNEHÄRAD Suzanne Michaelsen Gunnarssonsuzanne.michaelsen@gmail.com Klubblokalen Första 19:00 Gullspång  

18803 HOVA Jan Erik Hedelin Hova Hotell Andra 18:00  

18804 GÖTENE Göran Hansson mlgoha@hotmail.com Klubblokalen Loftet Andra Onsdag 19:00 Box 152 GÖTENE  

18814 LYRESTAD HASSLERÖR Rolf Stridqvist rolf_stridqvist@spray.se Bergatorp Första Fredag 19:00 Mariestad  

18815 MARIESTAD Alf Burge burge.alf@gmail.com varierande Första Fredag 19:00 Varierande Mariestad  

Zone:2

18800 FALKÖPING Johs  Tanggaard koj.tanggaard@outlook.com Restaurang Gondolino Första Måndag 19:00 Falköping Falköping  
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https://www.e-clubhouse.org/sites/amneharad
https://www.e-clubhouse.org/sites/lyrestadhassleror/
www.lionsmariestad.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/falkoping
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18801 FLOBY Sören Eliasson soren.eliasson54@gmail.com Tredje Onsdag 19:00 Storgatan Floby   

18808 HJO Richard Bankler banri@live.se HSS-lokalen Andra Onsdag 19:00 Hamnen HJO  

18810 KARLSBORG Per-Arne Andersson perarnekrister.andersson@gmail.com SOK Träffs lokal Parkvägen 39 Tredje Onsdag 19:00 Igelstad Herrtorp 1 KARLSBORG  

18821 SKÖVDE Clifford Partland clifford.partland@telia.com Galathea Första Måndag 18:30 Södra Trängallén 3 Skövde  

18822 SKULTORP Gunnar Nyberg gunnyb@telia.com Vägkrogen Skultorp Första Måndag 19:00 Solistvägen 12 Skövde  

18825 TIDAHOLM Lars Andersson lasselaxen@gmail.com Villagatan 12 Första Torsdag 19:00 Villagatan 12 Tidaholm  

18827 TIBRO Matti Kotka matti.kotka@telia.com Bowlinghallen Andra Torsdag 19:00 Storgatan TIBRO  

78427 VALLE Göran Carlson goeran.carlson@telia.com Skärvs skola Andra måndag 18:30 Skärvavägen 
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https://e-clubhouse.org/sites/hjose/
https://www.e-clubhouse.org/sites/karlsborg
https://www.e-clubhouse.org/sites/skovde
https://e-clubhouse.org/sites/skultorp/photos.php
https://www.lionsclubtidaholm.se
http://www.lionsclubitibro.n.nu/
www. vallelions.se
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84793 FALKÖPING ÅLLA Ethel Hansfeldt ethel_hansfeldt@hotmail.com Dalagatan 4D Första Måndag 18:30 Falköping Falköping  

Zone:3

18797 BJÄRKE Björn Karlsson bjorn.karlssonbmw@gmail.com Bjärkegården Andra Fredag 18:45 Centrumgatan 3 Sollebrunn  

18809 JÄRPÅS Lars Jonsson lars.a.jonsson.hem@gmail.com Egen klubbstuga Första Måndag 19:00 Backavägen 9 Järpås   

18812 KVÄNUM Dan Fonnygaard dan.fonnygaard@gmail.com Klubblokalen Första Fredag 19:00 Kvänum  

18818 NOSSEBRO Jan Lundin janlundin@msn.com Lionsgården Andra Måndag 19:00 Bäreberg Nossebro  

18820 SKARA Rolf Pettersson rolf@forvol.se

18831 VARA Ingemar Jonsson ingemar.hans.jonsson@gmail.com Sparbankshallen Första Måndag 18:30 Torsgatan 22 VARA  
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Www.lionsclubkvanum.se
lionsclubnossebro.nu
https://www.e-clubhouse.org/sites/vara
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18832 VÅRGÅRDA Jörgen Olsson jorgeno@live.se Mathias Kök & Rum Första Måndag 19:00 Kungsgatan 45 Vårgårda  

18833 VEDUM Håkan Aronsson Langoholm@gmail.com Vedums Station Första Måndag 19:00 Stationshuset Vedum  

58441 SKARA LISA Aino Johansson aino@johanssons-forsaljning.se Skara Stadshotell Tredje Måndag 18:30 Järnvägsgatan Skara  

Zone:4

18795 ALINGSÅS Roger Eriksson roger.l.e.eriksson@gmail.com Restaurang Stråhles Allé Tredje Fredag 19:00 Stråhles Allé Alingsås   

18798 BORÅS Paul Ericsson jallby@telia.com Restaurang Guldkanten Andra Fredag 19:00 Kvarngatan 20 Borås   

18802 HINDÅS Lena Älveborn Jansson carlsro.jansson@gmail.com Hindåsgården Första Fredag 18:30 Ivar Bergers väg 2 Hindås   

18806 HERRLJUNGA Per-Inge Bengtsson peringe.bengtsson@telia.com Herrljunga Hotell och konferens Andra Måndag 19:00 Järnvägsplatsen 4 Herrljunga  
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http://www.lionsalingsas.se
https://www.lionsboras.se/
www.lionsclub-hindas.se
https://www.laget.se/herrljungalionsclub
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18830 ULRICEHAMN Crister Kjellén c.kjellen@hotmail.com Logernas Hus Andra Fredag 19:00 Nygatan36 Ulricehamn  

35376 VISKAFORS Kenneth Svensson kenneth.svensson52@outlook.com Hembygdsstugan Kinnarumma Andra Tisdag 18:30 Flenstorp östergården Kinnarumma  

41836 FRISTAD Ola  Johansson ola@birola.se stationshuset Fristad Andra måndag 18:30 Frufällan  

Zone:5

18807 HORRED Angelica Nilsson angelica.nilsson@polygongroup.com Horred Andra Torsdag 19:00 Kilagården Horred  

18811 KINNA-SKENE Carina Nyhage carina.nyhage@mark.se Klubblokalen Andra Torsdag 19:00 Harpebovägen 2 Kinnahult   

18824 SVENLJUNGA Tony Huhtala huhtalasmail@gmail.com varierande Andra Torsdag 19:00 Varierande SVENLJUNGA   

18829 TRANEMO Ingemar Axelsson jerry.axelsson@home.se Klubblokalen Tredje Torsdag 18:00 Storgatan 16 Tranemo  
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www.lionsulricehamn.se
https://www.e-clubhouse.org/sites/viskafors
http://www.lionsclubhorred.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/kinna-skene
www.lionssvenljunga.se
www.tranemolion.se
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33438 SÄTILA-HYSSNA Jan Karlsson jan@svarven.com Swedefish Machinery AB Sätila Tredje torsdag 19:00 Sätila Hyssna  

40436 SVANSJÖ Tommy Västerteg tommy@tvaskyttlar.com Två Skyttlar Första Torsdag 19:00 Öresjövägen 46 Örby   

Zone:6

18756 BÄCKEFORS Hemma hos medlem. Ring för besked aktuell plats Andra Torsdag 18:00Bäckefors Bäckefors   

18758 BRÅLANDA Roland Smedbäck maria@smedback.com Blå Huset Esslingetorp Tredje Fredag 19:00 Brålanda  

18762 FÄRGELANDA Ingmar Karlsson Färgelanda Gästis Andra Tisdag 18:00 Uddevallavägen 1 Färgelanda  

18775 LILLA EDET Thorbjörn  Olsson thorbjorn.olsson@volvobil.se Edet Värdshus och Hotell Andra 19:00 Lilla Edet   

18779 MELLERUD Kjell Karlsson kjell.karlsson.md@gmail.com Café Gruzzolo Tredje Tisdag 18:00 Landsvägsgatan 54 Mellerud  
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mailto:jan@svarven.com
mailto:jan@svarven.com
mailto:jan@svarven.com
mailto:tommy@tvaskyttlar.com
mailto:tommy@tvaskyttlar.com
mailto:tommy@tvaskyttlar.com
mailto:maria@smedback.com
mailto:maria@smedback.com
mailto:maria@smedback.com
mailto:thorbjorn.olsson@volvobil.se
mailto:thorbjorn.olsson@volvobil.se
mailto:thorbjorn.olsson@volvobil.se
mailto:thorbjorn.olsson@volvobil.se
mailto:kjell.karlsson.md@gmail.com
mailto:kjell.karlsson.md@gmail.com
mailto:kjell.karlsson.md@gmail.com
mailto:kjell.karlsson.md@gmail.com
mailto:kjell.karlsson.md@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/svansjo
https://www.e-clubhouse.org/sites/bralanda
https://www.e-clubhouse.org/sites/lillaedet/
https://lionsmellerud.se/
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18792 VÄNERSBORG Råger Palm rager.palm@telia.com Vänersborg Andra 18:30 Vänersborg  

Zone:7

18754 ALE Gerhard Andersson gerhardandersson35@gmail.com ÄIKs Klubblokal Älvängen Tredje måndag 19:00 Box 6 ÄLVÄNGEN  

18766 GOTHENBURG GATHENHIELM Claes Helgesson claes@helgesson.ch CISV Andra Torsdag 19:00 Älvsborgsgatan 11C GÖTEBORG  

18767 GOTHENBURG GOTHIA Christer Sandberg ingrid.christer@gmail.com Silvermyntsgatan 21 Tredje Måndag 18:15 Silvermyntsgatan 21 GÖTEBORG  

18770 TORSLANDA Bengt Wester bengt@tidningen.se HSB Brf Torslanda Centrum föreningslokal Andra måndag 18:30 Noleredsvägen 9D Ingång på gaveln

18774 LERUM Anders B. Blomqvist andersb49@hotmail.com Å-Gården Tredje måndag 19:00 Alingsåsvägen 1 Lerum  

18776 LINDOME Susanna Lindman susanna.lindman@gmail.com Konditorivägen 3, 437 33 Lindome Andra måndagen 19:00 Annestorpsdalens scoutstuga Lindome
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mailto:rager.palm@telia.com
mailto:rager.palm@telia.com
mailto:rager.palm@telia.com
mailto:rager.palm@telia.com
mailto:gerhardandersson35@gmail.com
mailto:gerhardandersson35@gmail.com
mailto:gerhardandersson35@gmail.com
mailto:claes@helgesson.ch
mailto:claes@helgesson.ch
mailto:claes@helgesson.ch
mailto:ingrid.christer@gmail.com
mailto:ingrid.christer@gmail.com
mailto:ingrid.christer@gmail.com
mailto:ingrid.christer@gmail.com
mailto:bengt@tidningen.se
mailto:bengt@tidningen.se
mailto:bengt@tidningen.se
mailto:andersb49@hotmail.com
mailto:andersb49@hotmail.com
mailto:andersb49@hotmail.com
mailto:susanna.lindman@gmail.com
mailto:susanna.lindman@gmail.com
mailto:susanna.lindman@gmail.com
mailto:susanna.lindman@gmail.com
https://www.e-clubhouse.org/sites/vanersborg
https://e-clubhouse.org/sites/gothenburg_gathenhielm/index.php
https://www.laget.se/Lions_Club_Torslanda/
https://www.e-clubhouse.org/sites/lerum
http://lionsclub-lindome.se/


128

Club ID Club Name Klubbpresident Email Möten Hemsida

18780 MÖLNDAL Annette Eiserman-Wikströmannette@lsw.se Scandic Hotel Mölndal Första Torsdag 18:30 Barnhemsgatan 23 MÖLNDAL  

18783 PARTILLE Bo Dahlgren bmdahlgren12@gmail.com Sävedalens Folketshus Första Onsdag 19:00 Göteborgsvägen 101 SÄVEDALEN  

55067 GÖTEBORG TUVE SÄVE Gunnar Nilsson gunnarnilsson@hotmail.se Brunnehagens Fritidsgård Andra måndag 18:30 c/o Gunnar Nilsson Grinnekulleg.. 246

Zone:8

18761 MUNKEDAL Stig Insulan stig@swesulan.se Smedbergs Gård Tredje måndag 19:00 Smedberg 25 Munkedal  

18771 SOTENÄS Claes Lindqvist lindqvist_c@hotmail.com Smögengården Tredje torsdag 19:00 Smögen  

18782 ORUST Rolf Nilsson rokeni1963@gmail.com Vuxenskolan Tredje Tisdag 18:30 S Strandvägen Henån  

18787 STENUNGSUND Katarina Bäckman ina.backman45@gmail.com Hotell Stenungsbaden Andra Onsdag 18:00 Stenungsbaden 
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mailto:Eiserman-Wikstr�mannette@lsw.se
mailto:Eiserman-Wikstr�mannette@lsw.se
mailto:Eiserman-Wikstr�mannette@lsw.se
mailto:Eiserman-Wikstr�mannette@lsw.se
mailto:bmdahlgren12@gmail.com
mailto:bmdahlgren12@gmail.com
mailto:bmdahlgren12@gmail.com
mailto:gunnarnilsson@hotmail.se
mailto:gunnarnilsson@hotmail.se
mailto:gunnarnilsson@hotmail.se
mailto:stig@swesulan.se
mailto:stig@swesulan.se
mailto:stig@swesulan.se
mailto:lindqvist_c@hotmail.com
mailto:lindqvist_c@hotmail.com
mailto:lindqvist_c@hotmail.com
mailto:lindqvist_c@hotmail.com
mailto:rokeni1963@gmail.com
mailto:rokeni1963@gmail.com
mailto:rokeni1963@gmail.com
mailto:ina.backman45@gmail.com
mailto:ina.backman45@gmail.com
mailto:ina.backman45@gmail.com
mailto:ina.backman45@gmail.com
https://e-clubhouse.org/sites/molndalse/page-10.php
https://www.e-clubhouse.org/sites/partille
https://e-clubhouse.org/sites/goteborg_tuve_save/index.php
https://www.e-clubhouse.org/sites/munkedal
https://www.e-clubhouse.org/sites/sotenas
https://www.e-clubhouse.org/sites/orust/page-10.php
www.lionsclubstenungsund.se�
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18789 TJÖRN Lena Yngve lena.b.yngve@gmail.com KLUBBSTUGAN KRÅKEDAL Första Måndag 18:30 Kråkedalsvägen Hjälteby   

18791 UDDEVALLA Britt Kronlid britt.kronlid@gmail.com Wessmanska Huset Andra Tisdag 19:00 Södra vägen 7 Uddevalla  

Zone:9

18713 HUSKVARNA Sven-Åke Almåsen almasen@msn.com Junexhuset Första Måndag 18:30 Grännavägen 24 Huskvarna  

18717 HABO Niclas Bergqvist niclasbergqvist72@gmail.com I Habo Första Fredag 19:00 Egen lokal Spinnet Habo  

18817 MULLSJÖ Varierande Första 19:00Mullsjö  

41191 BANKERYD Erik Svensson 036124325@telia.com Nyarpsstugan Andra Fredag 18:00 C/o CMEL, Fabriksvägen 10, Bankeryd  

Zone:10
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mailto:lena.b.yngve@gmail.com
mailto:lena.b.yngve@gmail.com
mailto:lena.b.yngve@gmail.com
mailto:lena.b.yngve@gmail.com
mailto:lena.b.yngve@gmail.com
mailto:britt.kronlid@gmail.com
mailto:britt.kronlid@gmail.com
mailto:britt.kronlid@gmail.com
mailto:britt.kronlid@gmail.com
mailto:almasen@msn.com
mailto:almasen@msn.com
mailto:almasen@msn.com
mailto:niclasbergqvist72@gmail.com
mailto:niclasbergqvist72@gmail.com
mailto:niclasbergqvist72@gmail.com
mailto:036124325@telia.com
mailto:036124325@telia.com
mailto:036124325@telia.com
http://www.lionstjorn.org/
https://www.lionsuddevalla.se/
www.lions-club.se/huskvarna
https://www.lions-club.se/habo/
http://www.lions-club.se/bankeryd/
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18711 GISLAVED ANDERSTORP Karl Tibratt karl@nordiska-plast.se Lejonkulan Andra Torsdag 18:30 Box 195 Gislaved  

18715 GNOSJÖ Mikael Hellström micke@hellstrom.one Klubblokalen Tredje måndag 19:00 GNOSJÖ  

18740 SKILLINGARYD VAGGERYD Stefan Wahlström pia.stefan@navnet.se Järnvägshotellet Andra Fredag 19:00 Skillingaryd  

18741 SMÅLANDSSTENAR Stefan Lennartsson stefan.32641@telia.com MJÖLKBAREN Första Onsdag 18:30 Malmgatan Smålandsstenar  

18748 VÄRNAMO Verner Arvidsson verner.arvidsson@gmail.com Scandic Designhotell Värnamo Första Torsdag 19:00 Storgatsbacken 20 Värnamo  

48926 REFTELE BREDARYD David Bolin david@gunnarssons-maskin.se Tingshuset Första Torsdag 19:00 Storgatan Reftele  

Zone:11

18653 FALKENBERG Wolf Zughaft wolf.zughaft@gmail.com Hantverksgården Tredje Torsdag 18:30 Storgatan 19 Falkenberg  
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mailto:karl@nordiska-plast.se
mailto:karl@nordiska-plast.se
mailto:karl@nordiska-plast.se
mailto:karl@nordiska-plast.se
mailto:micke@hellstrom.one
mailto:micke@hellstrom.one
mailto:micke@hellstrom.one
mailto:pia.stefan@navnet.se
mailto:pia.stefan@navnet.se
mailto:pia.stefan@navnet.se
mailto:pia.stefan@navnet.se
mailto:stefan.32641@telia.com
mailto:stefan.32641@telia.com
mailto:stefan.32641@telia.com
mailto:stefan.32641@telia.com
mailto:verner.arvidsson@gmail.com
mailto:verner.arvidsson@gmail.com
mailto:verner.arvidsson@gmail.com
mailto:verner.arvidsson@gmail.com
mailto:david@gunnarssons-maskin.se
mailto:david@gunnarssons-maskin.se
mailto:david@gunnarssons-maskin.se
mailto:david@gunnarssons-maskin.se
mailto:wolf.zughaft@gmail.com
mailto:wolf.zughaft@gmail.com
mailto:wolf.zughaft@gmail.com
mailto:wolf.zughaft@gmail.com
http://lionsclubsmalandsstenar.se/
https://lionsvarnamo.se/
www.lions-club.se/falkenberg
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18662 HYLTEBRUK Björn Berggren bjorn.berggren.hylte@outlook.com Hotel Forum Andra Tisdag 18:30 N Industrigatan 1 Hyltebruk   

18693 SUSEDALEN Christian Dokken chdokken@gmail.com Hebergs Bygdegård Tredje torsdag 19:00 Almsväg 2 Heberg  

18793 VARBERG Urban Ceder urban.ceder@telia.com Östergården Tredje Torsdag 18:30 Träslövsvägen 57 Varberg  

38071 TORUP Carl Larsson carl.larsson@derome.se Gästis Torup  Torup  

38314 ÅSA Conny Gustavsson connylotta@yahoo.com Landa Hembygdsgård Andra lördag 18:00 Åsa  

Zone:12

18650 ELDSBERGA Nils-Hugo Persson nhp@eldsberga.com Stenalängan Tredje måndag 19:00 Gullbrannavägen Lilla Böslid Eldsberga  

18655 HALMSTAD Anette  Sjöberg anette@erocon.net Alevallens klubblokal Andra Tisdag 19:00 Kopparmöllevägen 6 Halmstad  
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mailto:bjorn.berggren.hylte@outlook.com
mailto:bjorn.berggren.hylte@outlook.com
mailto:bjorn.berggren.hylte@outlook.com
mailto:bjorn.berggren.hylte@outlook.com
mailto:bjorn.berggren.hylte@outlook.com
mailto:chdokken@gmail.com
mailto:chdokken@gmail.com
mailto:chdokken@gmail.com
mailto:urban.ceder@telia.com
mailto:urban.ceder@telia.com
mailto:urban.ceder@telia.com
mailto:urban.ceder@telia.com
mailto:carl.larsson@derome.se
mailto:carl.larsson@derome.se
mailto:carl.larsson@derome.se
mailto:carl.larsson@derome.se
mailto:connylotta@yahoo.com
mailto:connylotta@yahoo.com
mailto:connylotta@yahoo.com
mailto:nhp@eldsberga.com
mailto:nhp@eldsberga.com
mailto:nhp@eldsberga.com
mailto:anette@erocon.net
mailto:anette@erocon.net
mailto:anette@erocon.net
http://www.varberg.lions.se/
http://asa.lions.se/
https://www.e-clubhouse.org/sites/eldsberga
http://www.halmstad.lions.se/
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18657 HARPLINGE Anna-Karin Sjöström annaqarinsj@gmail.com Hansagård Tredje Onsdag 19:00 Harplinge Hansagård 557 HARPLINGE   

18668 LAHOLM Nils-Göran Lundahl lundahl@maskinkompanietibastad.se Palles Lada Mellby Tredje Måndag 18:30 Mellby Bygatan 10 Laholm  

18681 OSKARSTRÖM Pia Eriksson pialleriksson@gmail.com Folkets Hus Oskarström Första Torsdag 19:00 Hantverksgatan 2 Oskarström  

18685 SIMLÅNGSDALEN Marcus Nilsson marcus@elisca.se Tallhöjden Andra Tisdag 19:00 Brearedsvägen 15 Simlångsdalen  

18691 SÖNDRUM-TYLÖSAND Marianne Heiling marianne@heiling.net Tylebäcks Kursgård Fjärde Onsdag 18:00 Kungsvägen 1 Halmstad  
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mailto:annaqarinsj@gmail.com
mailto:annaqarinsj@gmail.com
mailto:annaqarinsj@gmail.com
mailto:lundahl@maskinkompanietibastad.se
mailto:lundahl@maskinkompanietibastad.se
mailto:lundahl@maskinkompanietibastad.se
mailto:pialleriksson@gmail.com
mailto:pialleriksson@gmail.com
mailto:pialleriksson@gmail.com
mailto:marcus@elisca.se
mailto:marcus@elisca.se
mailto:marcus@elisca.se
mailto:marianne@heiling.net
mailto:marianne@heiling.net
mailto:marianne@heiling.net
https://lions-harplinge.se/
www.lionslaholm.se
www.lions.oskarstrom.com
www.lcsimlangsdalen.se


133

ANTECKNINGAR



134

Stöd våra barn!
Satsa på Lions efget värdegrundsprogram

”Tillsammans”
och ge barnen en uppväxt fri från mobbning och våld.

Boka kurser för:
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasium
- Barn- och ungdomsledare
- Föräldrar

info@lions-quest.se
Tel: 08-744 59 00

www.lions-quest.se

mailto:info@lions-quest.se
http://www.lions-quest.se



