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VERKSAMHETSRAPPORT
2009.07.01 - 2010.06.30

Under verksamhetsåret 2009-2010 har vi haft fortsatt tyngdpunkt på två stora projekt,
nämligen Världens Barn och Röda Fjädern. Många klubbar har upplevt en svårighet att
arbeta med dessa tunga projekt under ungefär samma tidsperiod. En arbetsgrupp
kommer att lägga fram förslag på förändringar av Röda Fjädern vid RM i Visby.
Vår Internationelle President, Eberhard J. Wirfs, har under året delat med sig av sin
entusiasm att hjälpa Lions Clubs International att ”Move to Grow”, att agera för att
växa. Att denna entusiasm har gett resultat, ser vi i medlemsutvecklingen, där Lions i
mars i år nått en nettoökning på 25 000 medlemmar och 1002 nya klubbar, det bästa
resultatet på 12 år!
Han har även gjort stora förändringar av sättet, för Guvernörerna, att leda distriktet på.
Där är ”Distriktsguvernörens team” en viktig del i ledarskapsutvecklingen. Genom att
delegera kan DG få mer tid att ägna sig åt de allra viktigaste uppgifterna. Lions som
hjälporganisation måste alltid utvärdera sin ”sociala förståelse”, för att kunna vara en
positiv del av samhället. Vi är en hjälporganisation både utåt, internationellt, nationellt
och lokalt och även inåt. Vi får inte glömma att stötta och hjälpa varandra, för att kunna
arbeta i en sann Lion-anda. ”Bygg upp, riv inte ner” och mitt motto har varit: ”Se
möjligheter, inte svårigheter”.
Distrikt 101 SM
Består numera av 40 klubbar fördelade på 6 zoner. Den 26 mars var vi 1304
medlemmar. Vid verksamhetsårets början 2009-07-01 var vi 1310 medlemmar. Vi har
således en nettominskning
med 6 medlemmar. Inga nya klubbar har bildats.
Distriktsrådet 2009 – 2010 har bestått av
Distriktsguvernör
Gunnar Legnegård
Vimmerby
Vice distriktsguvernör
Per Nilsson
Sölvesborg
Föregående distriktsguvernör
Lars-Erik Gustafsson
Nässjö
Distriktskassaförvaltare
Göran Pettersson
Nässjö
Ordf. i Framtidskommittén
Lennart Svensson
Ronneby
Ordf. i Hjälpkommittén/IR/LCIF
Göran Blom
Färjestaden
Ordf. i Ungdomskommittén
Monica Jönsson
Sölvesborg
Zonordförande i zon 1
Anders Törnqvist-Algmo
Olofström

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Zonordförande i zon 2
Uppvidinge
Zonordförande i zon 3
Kalmar-Unionen
Zonordförande i zon 4
Högsby
Zonordförande i zon 5
Tranås
Zonordförande i zon 6
Vimmerby/Linnéa

Margareta Linnér

LC

Erling Bengtsson

LC

Sven-Åke Nilsson

LC

Lisbeth Asp-Fransson

LC

Britt-Mari Sellbrink

LC

Kommittéer
Utöver nämnda ordförande har följande ingått i distriktets olika kommittéer:
Framtidskommittén:
LDC
Johnny Berggren
Kalmar/Unionen
Bitr. LDC
Bill Fridström
Karlskrona/Jarramas
MO/RetO och LFF
Sören Fohlström
Karlshamn
EO
Lennart Svensson
Ronneby
Världens Barn/Röda Fjädern
Lena Gustafsson
Aneby
Ungdomskommittén:
Kampen mot droger, Lions Quest
Nässjö
Distriktets interna fristående enheter:
IT
Karlskrona
PR/Info
Aneby
Ordf. valnämnden
Eksjö
Distriktskoordinator för LCIF
Nässjö
BZO
Zon 1
Karlskrona
Zon 2
Växjö/Dacke
Zon 3
Borgholm
Zon 4
Högsby
Zon 5
Eksjö

LC
LC
LC
LC
LC

Imre Bokor

LC

Jan-Erik Thoft

LC

Lena Guistafsson

LC

Paul Josefsson

LC

Lars-Erik Gustafsson

LC

Anders Eriksson

LC

Evald Carlsson

LC

Gay-Olof Alfredsson

LC

Sven Franzén

LC

Joakim Värn

LC
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Zon 6
Sture Sellbrink
LC
Vimmerby
Samtliga zonordföranden och bitr. zonordf. har deltagit aktivt som ledamöter i
kommittéernas arbete.
Distriktsrådet har haft fyra sammanträden:
2009-08-29 ”Kick Off” i Vimmerby, 2009-11-7 i Växjö, 2010-01-23 i Växjö, 2010-0320 i Växjö.
Vid dessa har tid avsatts för de olika kommittéerna att sammanträda.
Lions hjälper
Genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan, kan Lions
medverka till att skapa en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära
behov.
Genom LCIF har vi kunnat hjälpa vid naturkatastrofer som t.ex. i Haiti och Chile. Från
Lions i Sverige har vi förutom pengar skickat 400 tält till Haiti. Värdens Barn är inne på
sitt tredje år och har nu avslutats. Röda Fjädern har tillsammans med Hjärnfonden
samlat in ca 9 miljoner kr till forskning av beroendesjukdomar. Det är imponerande att
se alla klubbars idéer till aktiviteter för att hjälpa Lions att hjälpa. Klubbarna har även
solidariskt ställt upp efter bästa förmåga och betalat till de aktiviteter som beslutats vid
Distrikts- och Riksmöten.
Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen har hittills inte riktigt följt den uppgjorda planen. Jag hade önskat
att vi skulle nå upp till 0-strecket, som nettoeffekt, men vi ligger idag på -6. Det vi i
framtiden måste inrikta oss på är ”Tappet av medlemmar”, som tyvärr visar ganska höga
siffror. Vår 2:e VDG Mats Danielsson har mycket förtjänstfullt besökt många zonmöten
och klubbar, för att prata ”Medlemsrekrytering”. Personligen tror jag det är dags att
bilda en arbetsgrupp, som förutsättningslöst ser över hela Lion-organisationen. Ta´ vara
på allt det som är bra och komplettera med nya delar, så att vi anpassar oss till
omvärlden. Vi måste inse att världen förändras. Jag vet att klubbarna har många friska,
nya idéer. Låt oss ta´ vara på den kraften.
Klubbesök
DG, 1:a och 2:e VDG och distriktets kommittéordförande har under verksamhetsåret
besökt ett stort antal av distriktets klubbar. Deltagande har också skett vid många
zonmöten.
Jubileum
Några klubbar firar jubileum under senare delen av året (april-juni): LC Bräkne-Hoby,
30 år, LC Sölvesborg, 50 år och LC Målilla-Mörlunda 30 år.
Nyhetsbrev
DG:s nyhetsbrev har sänts ut per mail till samtliga medlemmar i distriktet vid varje
månadsskifte. Nyhetsbrevet har även funnits tillgängligt på distriktets hemsida.
Zonmöten
Zonmöten har genomförts enligt plan i samtliga zoner. Vid flertalet tillfällen har
deltagarantalet varit mycket stort bl.a. beroende på intressanta, särskilda
programpunkter. Det har varit mycket positivt och vi får hoppas att trenden håller i sig.
Att få BZO-posterna besatta, inför kommande verksamhetsår, ser för närvarande ut att
lösa sig.
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För att på sitt sätt bidra till att de pågående zonordförandena skall vara väl förberedda
för sina kommande uppdrag, har dessa varit inbjudna till och deltagit vid årets
zonmöten. Redan i mars föregående verksamhetsår sammankallade jag, som pågående
guvernör, kommande zonordföranden,
så att de skulle vara väl medvetna om sin kommande zonordförande-roll och vad det
innebar att vara zonordförande.
Distriktsmöten
Höstens distriktsmöte avhölls i Ronneby, Ronneby Brunn. LC Ronneby stod för
värdskapet. Mötet inleddes av xxxxxx xxxxxxxxxx, som berättade om barn med
diabetes. Ett mycket intressant och givande inslag. Efter detta genomfördes dagens
förhandlingar.
Nordiska samarbetsrådet (NSR)
Årets NSR avhölls i Aalborg, Danmark

Europaforum
I Tammerfors i Finland genomfördes, samtidigt med Europaforum, under tiden 13-16
september 2009 ett s.k. ledarskapsinstitut för seniorledare i Europa. Utbildningen
genomfördes på svenska. Distrikt 101 SM skickade tre deltagare, nämligen: Monica
Jönsson LC Sölvesborg, Joakim Värn LC Eksjö och Jörgen Ohlsson LC Mörbylånga.
Samtliga lovordade utbildningen.
I övrigt hade vi ingen deltagare i Europaforum.
Guvernörsrådsmöten
Jag har deltagit i följande protokollförda guvernörsrådsmöten:
GR 1
10/7
2009
Minneapolis,USA
GR 2
15-16/8 2009
Varberg
GR 3
14-15/11 2009
Vadstena
GR 4
15/1
2010
Aalborg,Danmark
GR 5
27-27/2 2010
Gävle
VDG Per Nilsson har deltagit i samtliga guvernörsrådsmöten utom i Minneapolis och
Aalborg.
Convention i Minneapolis, USA
Mer än 20 000 lions från hela världen hade samlats i Minneapolis för att delta i årets
Convention.
Från 101 SM deltog, förutom jag själv med hustru Anna, vinnarna i kongresslotteriet
från LC Vetlanda, Lion Nils-Göran Rösberg med hustru Christine. Nämnas kan att den
skandinaviska gruppen vann den så omtalade ”Paraden”. Vinstpengarna skänktes till
hjälpprojekt.
Sammanfattning
Uppgiften som DG för Lions 101 SM har ur många aspekter varit oerhört intressant och
givande. Även om arbetet emellanåt har varit mycket betungande, har det varit
stimulerande, att tillsammans med Er alla få arbeta för Lions in i framtiden, inte bara i
distriktet, utan även på multipelnivå.
Medlemsutvecklingen kommer även framledes att behöva prioriteras. Där har vårt
distrikt redan idéer och tankar, som ska förverkligas. Klubbesöken är det, som jag vill
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minnas mest. Då imponeras man av alla fantastiska, duktiga och kreativa Lions och alla
de bidrag och gåvor som kommer många lidande och katastrofdrabbade till del. Otroliga
insatser, som ALLA Lions ska känna stolthet över. Tänk, att ha kunnat hjälpa så många
människor runt om i världen, till ett drägligare liv.
Jag vill också tacka alla i ”mitt” distriktsråd och alla kommittéledamöter, för allt det
personliga stöd Ni gav mig under detta verksamhetsår. Likaså är jag skyldig min egen
klubb i Vimmerby ett stort tack för den respekt och allt det stöd Ni solidariskt visade i
sann Lion-anda.
Avslutningsvis vill jag önska, min efterträdare Per Nilsson med kommande distriktsråd
och alla distriktets klubbar, ett hjärtligt och varmt LYCKA TILL i sina kommande
uppgifter, att alltid sträcka ut en hjälpande hand där så behövs.
Vimmerby 2010-06-30
Gunnar Legnegård
Distriktsguvernör 2009-2010

