
Samlade noteringar 2019-20 MD Miljö    
 
Möte 1 2019-20 

Noteringar från möte med MD 101 Miljökommitté. 
Tid: 2019-10-23 kl. 13 –14.15 
Deltagare: Flemming Denne, Ronnie Sandström, Bjarne Hald, Lena Byström, Anders 
Engström, Jan Eksvärd 
 
Dagordningen var öppen. Det vi pratade om var: 
Kort presentation av var och en.  
Jan. Har de senaste 30 åren jobbat med miljöfrågor och hållbar utveckling i matkedjan och 
samhället för Lantmännen och LRF. Lion sedan 10 år. Nu medlemansvarig och LCIF 
koordinator i klubben. 
Flemming. DG 15-16. Håller nu i PR/info i klubben. Miljöansvarig 101S. Automationsingenjör 
med kunder bl.a. inom vatten/avlopp. Har nära följt Lions rent vatten i Tanzania.  
Ronnie. Eltekniker i flygvapnet, arbetsförmedlingen, arbetsmiljöfrågor, marknadsföring för 
bemanningsföretag. Medlemsansvarig i Lions. Att natur och miljö fungerar väl är avgörande 
för mänskligheten. Lions har en viktig roll. 
Bjarne. Försvarsmakten 42 år. DG i två omgångar. Lions distriktet 101N har 52 % av landets 
yta. Fackligt aktiv förarbetsmiljö. Politiskt aktiv för miljöfrågor. 
Lena. Fick miljöintresset från sin far. Aktiv i Naturskyddsföreningen sedan 73 och arbetat i 
styrelser lokalt och regionalt. Aktiv i Studiefrämjandet. Jobbat med miljöfrågan på 
gymnasieskolan i Trollhättan. Odlar mycket av maten själv. Bra miljöval, hållbarhet, återbruk. 
Har virkat en hållbarhetsduk med Lions färger + 400 armband och små korgar? Patty Hill 
pratade om miljö, att sprida kunskap, Leo-ungdomar. Inspirerats av Lennart Fredén. 
Anders. Halvtidsgotlänning. 30 år i Lions. VP + miljökoordinator. 45 år i 
konsumentkooperationen. Arbetat inom Gröna konsum/COOP med miljöfrågor och 
lokalproducerat. Skolor och vattenprojekt. Utbildningsfrågor. 
 
Handlingsplanen 
Det förslag Flemming sänt till GR hösten 2018 ligger fortfarande. Inga synpunkter har kommit 
in, så det är upp till oss att revidera utifrån nuvarande situation med 5 distrikt. 
Var och en sänder in synpunkter som sammanställs av Jan som skickar ut en ny version. 
 
Viktigt med långsiktighet i arbetet och att alla i kommittén inte byts ut samtidigt. Vi behöver 
hitta en modell där någon ersätts varje år, typ.  
Jan skickar ut den arbetsordning för miljöansvarig som gäller inom 101O. Var och en 
stämmer av hur arbetsordningen ser ut i respektive distrikt, så tar vi det därifrån. 
 
Med tanke på långsiktighet bör vi ta upp vilka miljöfrågor som GRO Maria Bernstein och nästa 
GR anser viktiga inför 20-21. 
 Jan och andra från kommittén som ev. deltar på nästa GR i Södertälje tar upp detta med 
henne då. Jan kontaktar Anna From Lindqvist om utbildning av VGR. 
 
Miljö och medlemsvärvning 
Lions behöver hitta nya vägar för att nå potentiella medlemmar. Många nysvenskar och 
svenska familjer med barn o ungdomar har ett stort miljöintresse. Miljö är så viktigt för 
ungdomars engagemang. 
Att Lions öppnar för miljö ökar även engagemanget hos nuvarande medlemmar. Här är en stor 
utmaning. Många tycker inte att detta är viktiga frågor. Vi. Behöver vårda alla medlemmar och 
underlätta för alla att ta till sig dessa frågor. Berätta att Lions nu jobbar både med miljö och 
hjälpverksamhet och varför de hänger nära ihop. 
Jan kontaktar GMT Annette Sjöberg om hur vi tar detta vidare. 
 



Lions spretighet 
Vi är allting överallt. Kan vi få till en aktivitet om miljön för hela landet? Idag hittar klubbarna 
egna lösningar. Det finns idéer om en Lions miljödag i september tillsammans med Lions i 
Norge och andra nordiska länder. Kanske kombinera med Lionsdagen den 8 oktober. Finns 
engagemang för vatten runt Östersjön. 
SNF gör detta vecka 40, Miljövänliga veckan, som har fått ett starkt genomslag. 
Fråga: Behövs ett RM-beslut om ändrat fokus för Lionsdagen och därmed en motion till 
RM2020? 
Vatten är jätteviktigt och kan vara den fråga som Lions samlas kring. Ingen klarar sig utan 
vatten oavsett vilket land man bor i. Det handlar om att få fram vattnet och när det finns att 
vårda det. Östersjön engagerar. 
Håll Sverige Rent - bra att vi jobbar ihop.  
 
GROs Verksamhetsplan 
Enkät till alla klubbar om hur man genomför klubbmötena + andra engagemang man har. T.ex. 
material i muggar, svenska råvaror till maten, avfallshantering, ev. miljöstipendier mm. En 
enkät ger både ett nuläge för oss och miljöinformation till klubbarna. 
Flemming tar fram förslag. 
 
Modern teknik.  
Inte ett enda DR, DM, GR har hållits med modern teknik hittills. Go To Meeting finns för 
Lions. Jan tar fram info.  
 
Miljöpriset 
Vi kom fram till att arbetsgruppen och priskommittén (arbetsgruppen + extern person) fortsätter 
detta verksamhetsåret. Diskuterades att MD-kommittén även skulle arbeta med MDs Miljöpris. 
Vi behöver få in fler förslag på pristagare. Miljökommitténs ledamöter kan nå klubbarna 
t.ex. via DGs nyhetsbrev. Jan skickar underlag. 
Jan kontaktar Cynthia om påminnelser via FB.  Kan sedan kopieras på lokal nivå. Kopia till 
GRO. 
 
Handboken 
Miljökoordinator är nämnd på sid 11. Däremot inget om kommittén. Ses över till nästa version.  
Jan kollar rutiner för uppdateringar med Lions kontor. 
 
Nästa telemöte 
9 dec kl. 19.00. Jan stämmer av med Thirza. 
 
Noterat av Jan Eksvärd 
 
Möte 2 2019-20 

Noteringar från Miljökommitténs möte nr 2.  
Telefonmöte 2019-12-09 
 
Närvarande: Lena Byström, Flemming Denne, Bjarne Hald, Thirza Poot, Jan Eksvärd 
 
Dagordningen enligt noteringarna. 
 
Presentation av Thirza Poot. 
Thirza är sedan 2015 medlem i LEO Club Linköping. Första kontakten med Lions var att resa 
på ett ungdomsläger. Forskar nu på lätta material till flygplan tillsammans med SAAB. 
 
Handlingsplan 



Inga synpunkter har kommit, så vi lägger fast den för detta verksamhetsåret. JE listar de 
uppgifter som planen innehåller och förslag på första steg. 
 
Långsiktighet 
På nästa GR i Gävle 28/2-1/3 kommer ca 1 tim att sättas av för miljöfrågor för VGR. VGRO 
vill lyfta miljöfrågorna mer. Då kommer resonemang att föras om långsiktigt arbete. 
 
I den arbetsordning som distrikt O har beslutat finns stöd för miljöarbetet. För att få 
motsvarande stöd för miljöarbetet i andra regioner bör frågan tas upp på nästa distriktsmöte i 
distrikten och nuvarande arbetsordning kompletteras med text om miljö.  
 
I Handlingsplanen för Lions miljökommitté finns förslaget att i varje distrikt bilda en kommitté, 
gärna med representanter från varje zon. Även detta bör tas in i distriktens arbetsordning. 
 
LEO har en arbetsordning för varje lokalklubb. Thirza kollar behov av text om 
miljö/hållbarhet för LEO. 
 
I distrikt där arbetsordning för miljöarbetet saknas tas det upp på nästa DM/DR. 
Senaste dag för motion till distriktet är den 31 januari 
 
Miljö och medlemsvärvning 
GMT Annette Sjöberg är sjuk och deltog inte på GR3 och ev behöver ny GMT utses. Som 
ansvarig för New voices utsågs Margareta von Wachenfeldt med fokus på nya medlemmar. 
Hon är mycket intresserad av miljöfrågan och hur den kan intressera nya LEOs/Lions. En 
ansvarig för New voices planeras för varje distrikt. Vi fortsätter kontakten med båda. 
 
Lions spretighet/Liondagen 
GRO föreslog: en motion till RM om att rekommendera klubbarna att uppmärksamma 
Världsliondagen den 8 oktober med en miljöinsats.  
Även World Ocean day 8 juni eller Världsmiljödagen den 5 juni är intressanta. Vad som passar 
bäst varierar förmodligen med plats i landet, redan pågående aktivitet, olika samarbeten. Tills 
vidare är kommittén öppen för olika alternativ. 
 
Senaste dagen för motion till RM var den 30 november 2019. Det finns fler möjligheter att 
lyfta frågan: VGRO, VGR vid mötet i Gävle, vid avrapporteringen av miljöarbetet vid 
Riksmötet. Det är även möjligt att motionera till respektive distrikt.  
 
Enkäten. 
Positiv feed back från GR3. Enkäten har sänts ut och svar har börjat komma in. Ingen av oss 
har fått mailet med enkäten. JE skickar den till MD-kommittén. Flemming har gjort ett Excel-
blad för att underlätta sammanställningen som sänds till MD-kommittén.  JE ordnar så att 
en påminnelse sänds till klubbarna från Lionskontoret efter julhelgen. 
 
Miljöpriset 
Priskommittén kommer att träffas sista halvan i januari. När förslag finns ges MD-kommittén 
möjlighet till synpunkter innan det sänds till AU/GR . Fortfarande få ansökningar. Alla ombads 
uppmuntra fler att sända in ansökningar. JE sänder underlag. 
 
Övrigt 

• NLT (Lidköping) uppmärksammade Lions aktivitet om insektshotell. Lena sänder 
artikel. 

• Lions beredskap för att hjälpa till vid katastrofer i Sverige och i våra närområden 
diskuterades. Lions behöver ha en snabb beslutsprocess för att dels kunna göra tidig 
nytta och för att visa att vi snabbt är på plats. Tas upp på nästa GR (dock inte en 
miljöfråga). 



• Anders har sänt material för en aktivitet med skolor på Gotland i maj 2020. Tas upp på 
nästa möte i februari 

 
Nästa möte 
I första hand preliminärt onsdagen den 19 februari kl 19-20. Reservdag är måndagen den 17 
februari kl 19-20 
 
Noterat av Jan Eksvärd 
 
 
Möte 3 2019-20 

Noteringar från MD Miljö, möte nr 3. 
Telefonmöte 2020-02-17 kl 19-20.20 
Närvarande: Lena Byström, Flemming Denne, Thirza Poot, Jan Eksvärd. 
 
Dagordning enligt noteringar. 
 
Föregående noteringar 
Lades till handlingarna efter kort genomgång. Punkterna i noteringarna följs upp nedan. 
 
MD Miljö´s arbetsplan. Sammanfattning i Bilaga 2. 
Beslut: De punkter vi prioriterar från arbetsplanen för resten av verksamhetsåret är: 
Kunskapshöjning, se punkt nedan om utbildning. 
Enkäten och en återrapportering till klubbarna. Vi planerar att fortsätta med en webbenkät. 
Vid behov bistå klubbar som vill dela ut stipendier. Bilaga 3: Exempel från Lions i Knivsta. 
Arbeta för att distriktens arbetsordning inkluderar miljöfrågan enligt tidigare förslag. 
Att distrikten tar med miljöfrågan i sina verksamhetsplaner på ett sätt som matchar GRs 
verksamhetsplan. Jan tar upp detta på GR5. 
Fortsatt dialog med Håll Sverige Rent för att finna möjliga samarbeten. 
 
Lionsaktivitet med skolor på Gotland. www.lionsgotland.se 
Anders informerade om ett Lions-initiativ från Finland som genomförs på Gotland och i andra 
länder runt Östersjön; Lions för rent vatten. Lionsklubbar bjuder in mellanstadieelever att tävla 
med uppsatser, smarta tips och aktiviteter om att skydda vatten och få det att räcka till alla. 
Gotlandsklubbarna samarbetar med Region Gotland. Anders är kontaktperson och Mona 
Neppenström LC Stockholm-Globen är projektledare. Projektet har fått stor uppmärksamhet i 
tidningar och i radio. 
 
Miljöprisets Jury 
Beslut: MD Miljö ser det som positivt att behålla juryn och att RVN föreslår medlemmar till 
juryn. Därmed kan deltagarna i MD Miljö lämna förslag utan att behöva bedöma dem eller vara 
jäviga och arbetet med miljöfrågorna delas på fler. 
 
Utbildning av medlemmar i miljö och hållbar utveckling. Bilaga 4 
Vi använder tankarna i bilaga 4 som underlag i det fortsatta arbetet. Jan kommer att träffa Anna 
Frohm-Lindqvist på GR5 för att resonera vidare. 
 
Lions spretighet och Liondagen 
Både Miljöjuryn och MD Miljö är positiva till att sätta vatten som ett övergripande tema för 
miljöarbetet. Brunnsborrning finns flera i internationella projekt, vatten är vårt viktigaste 
livsmedel och helt avgörande för fyra av Lions prioriterade områden: Hunger, Miljö, 
Katastrofhjälp och Humanitär hjälp. Många klubbar jobbar med vatten, Baltic Sea Lions och 

http://www.lionsgotland.se/


Kran-märkt vatten. Samtidigt behöver vi arbeta med minskade utsläpp av växthusgaser för att 
minimera effekter av ett ändrat klimat och uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion. 
Beslut: Jan tar upp frågan om Vatten som tema för Liondagen på GR5. 
 
Miljö- och medlemsvärvning 
Känslan är att miljöfrågan är viktig för många medlemmar och för nya medlemmar. Den kan 
också var en grund för nya aktiviteter som engagerar. Tex Lions för rent vatten på Gotland.  
Beslut: Jan tar kontakt med GMT, Annette Sjöberg på GR 5 för fortsatta resonemang. 
 
RM 2020 
Det kommer att finnas utrymme för ett miljöseminarium på RM 2020. Hur miljöpriset ska delas 
ut är ännu inte klart. MD Miljö siktar på att kunna träffas under Riksmötet.  
 
GR5 
VGR har satt av 30 min för miljöfrågan. Preliminärt tas några grunder för miljöfrågan inom 
Lions upp, verksamhetsplan 2020 - 2021, arbetsordning för distrikten, utbildning av 
förtroendevalda och av medlemmar. 
I Verksamhetsplanen vill MD Miljö lägga till att även MD Miljö kan vara ett verktyg för GMT. 
I övrigt har vi inte några synpunkter på texten om miljö i verksamhetsplanen. 
 
Med GR tas upp resultat från sammanställning av reseräkningar (uppföljning av GROs 
verksamhetsplan, Bilaga 5 , ej klar), redovisning av enkäten Bilaga 6, hur MD Miljö arbetar 
vidare under detta året Bilaga 2, frågan om tema Vatten på Liondagen (se ovan), distriktens 
arbetsordning, miljöjuryn, miljöpriset 2020. 
 
Övrigt 

• Lena har varit på flera Zonmöten och pratat miljö. 
• I 101S har Flemming tagit upp Kranmärkt vatten som ett sätt att lyfta det mest 

miljövänliga och billiga vattnet. 
• Text om Lions prioriterade områden OK och sänds till VGRO.  Bilaga 7. 
• Artikeln till nästa nummer av tidningen Lion är OK 
• Beslutade att lägga ut noteringarna från MD Miljös möten på Lions MD-hemsida. 

 
Nästa möte 
Torsdagen den 26 mars kl. 19. Tel nr 0771 – 400 800 kod 1515. 
Vi kommer bland annat att ta upp frågor inför RM 2020. 
 
Noterat av Jan Eksvärd 
 
Bilagor: 
Bilaga 2. Sammanfattning av MD Miljös handlingsplan. 
Bilaga 3. Exempel på text om miljöstipendium. 
Bilaga 4. Utkast om Utbildning om miljö och hållbar utveckling inom Lions. 
(Bilaga 5. Sammanställning av resande från reseräkningar på MD-nivå. Ej klar.) 
Bilaga 6. Sammanställning av miljöenkäten. 
Bilaga 7. Text om Lions prioriterade områden. 
 
 
Möte 4 2019-20 

Noteringar från MD Miljö, möte nr 4. 
Telefonmöte: 2020-03-26 kl 19-20. 
Deltagare:  Lena Byström, Flemming Denne, Bjarne Hald, Thirza Poot, Ronnie Sandström, 

Jan Eksvärd 



 
Dagordning enligt noteringar. 
 
Runda i distrikten 
V: Lena har fått fråga om insamling av mobiltelefoner för skrotning eller återanvändning. Flera 
klubbar har insamling. (Borensberg, Vadstena, Tillberga). Flemming har tagit fram ett förslag 
och även 101u jobbade med frågan. Knivstaklubben har person som kan rensa gamla telefoner. 
Finns även Mobiljakten och Städa Sverige. Jan E sammanställer nuläge. 
S: Lions kan använda sin logga tillsammans med loggan för Kran-märkt. Se bilaga 1. 
O: Gotlandsprojektet, Lions för rent vatten, har startat men osäker fortsättning. Påminnelse till 
skolorna efter påsk. 
M: Efter kampanj ställs en låst låda för insamling av mobiltelefoner på ICA Maxi i Västerås. 
 
Föregående noteringar 
Föregående noteringar lades till handlingarna efter genomgång. Några punkter följs upp nedan.  
 
Enkäter mm 
Enkäten om miljö/hållbar utveckling avrapporteras till klubbarna tillsammans med 
sammanställningen om resande till Riksmöten och GR mm. Jan E tar fram förslag på brev. 
 
Sammanställningen visar att vi väljer främst väljer bilen. Man kan behöva se över var större 
möten placeras och underlätta mindre möten utan att träffas fysiskt. Resepolicyn kan också 
behöva ses över. Lions förtroendevalda lägger mycket tid på engagemanget i Lions och för 
många är viktigt att parters kan följa med. Hur skulle partnerprogram kunna se ut om man 
växlar mellan ett fåtal platser som är någorlunda enkla att resa till? 
Resepolicyn ger ersättning per mil för bil och hela resan med tåg, flyg, buss, båt för den som är 
förtroendevald. Om man väljer bil åker partern med utan synlig reskostnad. Detta behöver ses 
över så att partnerns reskostnad på något sätt ersätts utan att man tar bilen. Kanske även att 
milersättningen anpassas. 
Enkla rutiner för samåkning i klubbar, zoner och distrikt behöver utvecklas. 
 
Det är fortfarande få som använder webbmöten. Hur kan man genomföra RM, GR, DM, DR 
och månadsmöten i klubbarna via webben?  
 
MD miljö kommer under våren att ta fram en enkät till Lions kommittéer och arbetsgrupper om 
mötesrutiner och resande. 
 
Miljöpriset 
GR5 tilldelade Marint Kunskapscenter i Malmö Sveriges Lions miljöpris 2020. Prissumman 
fastställdes till 50 000 kr.Miljöjuryn har tagit fram ett förslag till information om miljöpriset 
mm. Bilaga 2. 
 
Utbildning 
Utbildning av medlemmar begränsas nu till att ta fram och sammanställa material och tips. Alla 
deltagare ombeds leta material, Youtube-filmer mm och sända till Jan E för sammanställning. 
Materialet görs så småningom tillgängligt för alla medlemmar. 
 
Lions spretighet och Liondagen.  
Vatten ser ut att kunna bli ett samlande tema för Lions aktiviteter för miljö och hållbar 
utveckling. Inga avvikande synpunkter på ”debattartikeln” i tidningen Lion eller presentationen 
på GR5 har framförts. Vatten som samlande tema tar inte bort vikten av att minska utsläppen 
av växthusgaser eller bidra till hållbar konsumtion och produktion. 
 



Under 2020 - 2021 verkar fokus för Liondagen vara fri för klubbarna. Lions nationellt kan 
samlat göra aktiviteter på Världsdiabetesdagen 14e november 2020 och på Världsmiljödagen 
5e juni 2021. 
 
Miljö och medlemsvärvning 
Dessa funderingar är i sin linda. Flera exempel om att barn kan ta med information till föräldrar 
om miljöprojekt.  
 
Fler idéer är: 
Starta en teckningstävling för skolever om miljö, liknande Fredsaffischtävlingen. Lions på 
Gotland har gjort detta om Lions för rent vatten. 
 
Starta Lions nätklubbar med särskilda teman? Deltagarna träffas på nätet och driver sina 
projekt. Kanske något för insamling av telefoner?  
 
Skapa andra medlemsformer för personer som har särskilt intresse eller vill driva särskilda 
Lions-projekt tillsammans med volontärer. Fortfarande med någon avgift till LCI och MD. 
 
Nästa möte 
Jan E kallar vid behov. 
 
Noterat av Jan Eksvärd 
 
 
Bilaga 1. Bild på Lions-märkt vattenflaska som delas ut av Distrikt 101S och bild på Kran-

märkt vattenflaska från Svenskt vatten. 
Bilaga 2. Förslag på info om miljöpriset mm. Gulmarkerat i Noteringar från möte med 

Lions Miljöjury. 
 
Bilaga 1 
Märkning av vattenflaska i Distrikt 101 S:  
 

 
 
 
Svenskt vatten: Kranmärkt 



 
 
 
Bilaga 2. 

Noteringar från möte med Lions Miljöjury 
(Priskommittén för Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling) 
 
Tid: 26 mars 2020 kl 13-13.10 per telefon. 
Deltagare:  Alf-Göran Andersson, Björn Andersson, Jan Eksvärd (sammankallande) 
 
Dagordning: 
 
Föregående noteringar 
Lades till handlingarna. Punkten om ev. ändrade kriterier för urval av pristagare tas upp på 
senare möte.  
 
Pristagare 
GR 5 utsåg Marint Kunskapscenter i Malmö till pristagare och fastlade prissumman till 50 000 
kr. 
 
Hur prisutdelningen ska göras kan inte beslutas nu. En möjlighet är att dela ut priset samtidigt 
som distrikt 101 s delar ut forskningsstipendier i september.  
Greta Thunberg har inte fått sitt pris 2019. Ett alternativ är att ge henne priset i samband med 
GR2 under augusti. Denna tidpunkt kan även vara möjlig för att dela ut 2020 års pris.  
 
Förslag på information om miljöpris och pristagare 
Lions sänder ut pressrelease om priset och pristagare till media och medlemmar i början av 
maj. 
Pressreleasen läggs även på Lions FB-sidor, hemsidor hos MD och distrikt. Sänds även till 
klubbarnas presidenter och sekreterare. 
 
Under våren tar PR/Info fram en debattartikel om Lions och miljön för dagstidningar. Den 
planeras handla om miljö som ett av Lions fem prioriterade hjälpområden inklusive miljöpriset. 
Miljöjuryn och MD miljö bidrar med inspel. Debattartikeln sänds även till alla klubbars 
presidenter och sekreterare. 
 
Jan E mailar och tackar alla som sänt in förslag till miljöpriset under maj månad. 
 



Jan E skriver en artikel till tidningen Lion om miljöpriset 2020. Presstopp 8 maj. 
 
Övriga frågor 
Övriga beslut som berör miljöjuryn sänds till juryn när protokollet finns på hemsidan. 
 
Jan E bevakar att Riksvalkommittén lämnar förslag på ersättare till Alf - Göran.  
 
Nästa möte 
Troligen tidig höst. 
 
Noterat av Jan Eksvärd 
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