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   Nacka 2022-11-01 

 

ID Mats Granaths rapport från LCI:s senaste styrelsemöte (Board of Directors meeting) i 

Minneapolis 3–6 oktober, Europa Forum i Zagreb 27–29 oktober, övrig information samt 

förslag till beslut. 

Inledning  

Styrelsen inom LCI har 17 första års direktorer (International Director-ID) och 17 andra års 

direktorer vilka sitter i den internationella styrelsen samt i olika kommittéer. Därtill ingår 

särskilt utsedda personer (Board of Directors Appointees) som rådgivare utan rösträtt samt 

två LeoLion Board Liasons, detta år Ojas Chitnisb, USA och Katerina Iverson-Blekic, Australia. 

Numera kommuniceras Lions Clubs International till allmänheten med – Lions International i 

syfte att förena Lions Clubs international (LCI) och Lions Clubs Internationals Foundation 

(LCIF) till ett varumärke. Detta utifrån Lions International Strategic Plan, vilken under detta 

fiskalår är under implementering.  

I min egenskap som Internationell Direktor (ID) 2021–2023 har jag sedan den senaste 

rapporten i augusti blivit inbjuden som talare till ett antal MD och distriktsmöten i Europa, 

inför våren 2023.  

Årets Europeiska Internationella Direktorer (ID) 

Elena Appiani, Italien, 2: a års direktor 

Teresa Dineen, Irland, 2: a års direktor 

Mats Granath, Sverige, 2: a års direktor 

Barbara Grewe, Tyskland, 1: a års direktor 

Pirkko Vihavainen, Finland, 1: a års direktor 

Jurg Vogt, Schweiz, 1: a års direktor 

Lions hjälpinsatser från MD 101 Sverige samt genom Europasamarbetet, för det ukrainska 

folket 

ID Europas sex Direktorer har ett nära samarbete och återkommande virtuella möten i 

synnerhet inför Board of Directors möten. 

ID Europas Directorer har sedan kriget bröt ut i Ukraina den 24 februari, samarbetat omkring 

insamlade medel i våra respektive länder, för att distribuera medel till LCIF samt till Lions 

koordinatorer i Ukrainas grannländer. Till dags datum har ID Europas länder plus Schweiz, 
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Belgien och United Kingdom samlat in drygt 8 miljoner Euro vilket distribueras löpande till 

Ukrainas grannländer samt till LCIF. 

Aktuella uppdaterade uppgifter om MD 101 insamlade medel och bidrag framgår av Sveriges 

Lions hemsida, www.lions.se  

Jag har i egenskap av ID haft Guvernörsrådet MD 101 uppdrag sedan GR 5 2022 att bedöma 

ansökningar från Ukrainas grannländer samt distribuera medel till Lions i Ukraina och 

Ukrainas grannländer, utifrån behovet. MDAU fattar det formella beslutet. Det är av yttersta 

vikt att dessa ansökningar behandlas och beslutas snabbt mot bakgrund av behoven i 

Ukraina och Ukrainas grannländer med flyktingsituationen. 

Sedan den förra rapporten i augusti har en (1) ansökan om förnödenheter, mediciner, 

vinterutrustning och mat, inkommit från LC Lviv, Distrikt 134; 40,000 Euro. (vid dagens 

datum ej beslutad). 

Flera länder har dock signalerat att de behöver ytterligare ekonomiskt stöd från MD 101 och 

avser att göra nya ansökningar. 

Därutöver har även klubbar gjort insamlingar och donerat förnödenheter direkt till Lions i 

Ukraina, till Lions i Ukrainas grannländer och till LCIF samt genomför kontinuerliga 

transporter med förnödenheter till Ukraina genom bla. Lion Anders Rendik, LC Romeleåsen. 

Förslag till beslut; 

Mot bakgrund av dagens situation med stöd till Ukrainas folk anser jag att mitt uppdrag i den 

inledande akuta situationen i Ukraina avslutas och att MDAU bereder ärendet till GR och 

föreslår en ny effektiv och snabb beslutsordning för Lions Sveriges stöd till det ukrainska 

folket och Ukrainas flyktingar. 

Diskussioner och beslut vid LCI styrelsemöte, Board of Directors Meeting Minneapolis 3–6 

oktober (Protokoll på svenska/ engelska/ finska ska finnas utlagt på MD:s hemsida). 

Följande diskuteras bla; 

- Införandet av en ny användarvänlig applikation (app.) för medlemmar att orientera 

sig med. Skall ersätta MyLion och MyLCI. 

- Hur kan vi bli bättre på att stödja Leo att bli Lion? 

- Hur kan vi bättre marknadsföra Lions Internationella Kongress (LCICon) så att fler 

medlemmar registrerar sig och deltar?  

- Kostnadsbesparingar inom LCI 

Följande har bla. beslutats;  

- LCI styrelse har på rekommendation av Advisory Committee och Executive 

Committee beslutat att lämna endorsement/ förorda PID Mark Lyon, USA, till 3 VIP, 

att väljas av Kongressen i Boston 2023.  

- LCI styrelse har beslutat att anta KidSight, mobil ögons screening för barn i USA som 

ett serviceprogram inom LCI.  

- LCI styrelse beslöt om att ta fram en ny 5 års plan för utbildning av 1VDG och 2VDG. 

http://www.lions.se/
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- LCI styrelse beslutade om att utveckla en ny typ av medlemskap, för medlemmar som 

endast vil delta i serviceaktiviteter eller att endast donera pengar.  

- LCI styrelse beslutade om ersättningar i samband med LCICon Boston 23 

nationsparad. LCI styrelse beslutade om ett förslag till Kongressen i Boston 23 om att 

avskaffa kravet med 1 250 medlemmar och 35 klubbar för distrikt vid nominering av 

ID kandidat. Beslut vid LCICon i Boston.  

- LCI styrelse godkände Revisonskommitténs beslut gällande Riskbedömningsplan samt 

Revisionsplan 2022–2023.  

Kort sammanfattning från Europa Forum i Zagreb 27–29 oktober samt beslut. 

- Årets tema; Clear Vision and New Vibes. 

- Drygt 700 deltagare 

- Från Executive Officers deltog President Brian Sheehan och Lion Lori, VP Patti Hill och 

Lion Greg, PIP/ LCIF Chairperson Douglas X Alexander. 

- Därutöver deltog 8 personal från LCI och PIP Gudrun Yngvadottir med sin man PID 

Jon Bjarni Thorsteinsson, PIP Jitsuhiro Yamada, PIP Eberhard Wirfs med hustru 

Margit. 

- Huvudtalare/ Keynotespeaker, David Evangelista, Special Olympics. 

- Presentation av två europeiska ID kandidater från Island, PCC Kristinn Hannesson 

samt Turkiet CC Danyal Kubin. Den tredje kandidaten från Europa, från Belgien, är 

ännu inte vald. 

- Presentation av LCI förordad kandidat till 3 VIP inför den Internationella Kongressen i 

Boston 2023, PID Mark Lyon (via film pga sjukdom) samt Lions Norge förordad och av 

LCI certifierad kandidat PID Svein Berntsen. Svein kommer att stödja PID Mark Lyon 

vid den Internationella Kongressen i Boston 2023. 

- 32 röstberättigade delegater vid Council Meetings 

- Ca 95 olika aktiviteter, seminarier, workshops, möten etc. 

- Undertecknad hade den stora glädjen att genomföra seminariet ”Lions International 

Strategic Plan and Marketing Tools” tillsammans med LCI Marketing Division 

Manager Dan Hervey, PID Nicole Miquel Belau, Frankrike och Leo Deborah Herlan, 

Tyskland. Det blev mycket uppskattat och var välbesökt.  

- Beslut om att uppmana alla medlemsländer att lämna ett frivilligt bidrag till Europa 

Forum med 50cent-1 Euro per medlem i syfte att alla Europa Forum alltid skall ha en 

registreringsavgift som inte överstiger 300 Euro. Beslutet gäller from detta fiskalår.  

- Beslut om att uppdra till Long Range Planning Committee Europé (LRPCE) att kunna 

justera rotationsplanen för ID kandidater i det fall akuta situationer uppstår med tex. 

att aktuellt land vill avstå kandidat eller att aktuellt land samtidigt har en kandidat till 

3VIP. Beslutet skall vara transparant och Europa Council skall alltid informeras om 

besluten.  

- PID Miklos Horvath, Ungern, valdes till ny EF Archivist and Advisor (AoA)  

- PID Daniel Isenrich, Tyskland, valdes till ny EF Accountant 

- Europa Forum 2023, Klagenfurt. Europa Forum 2024, Bordeaux (tidigare beslut) 

- Beslut Europa Forum 2025, Dublin, Irland 

- Beslut Europa Forum 2026, Karlsruhe, Tyskland 
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Kommande LCI styrelsemöten och övriga möten  

- Europa Forum i Zagreb 27-29 oktober (har genomförts) 

- NSR i Borås,Sverige 18–21 januari 2023 

- LCI styrelsemöte i Belfast, Irland, 13–16 mars 2023.  

- Besöka ett antal europeiska länders distrikts och MD kongresser under våren 23 

- Lions Internationella Kongress och styrelsemöte i Boston, USA 4–6 juli 2023 

LCIF -Lions Internationals grundpelare 

Att kampanj 100 är avslutad betyder inte att bidrag till LCIF ska upphöra. Tvärtom. För att vi 

ska klara att hjälpa minst 200 miljoner människor varje år genom bidrag, projekt och 

verksamheter, så behöver LCIF ständigt nya bidrag. Behoven är oändliga runt om i världen 

men naturkatastrofer, olyckor och en orolig värld. ”Where there is a need there is a Lions”. 

Klubb, distrikt, Multipeldistrikt, Du och jag kan bidra personligen. Tex kan man bli 

månadsdonator genom att gå in på www.lionsclubs.org 

Till dags datum dvs efter Kampanj 100 har LCIF samlat in ca USD 20 Miljoner och av detta har 

Area 4 (Europa) samlat in ca USD 548 000 vilket är det största beloppet globalt denna 

månad. 

Mer information  

Som medlem, klubb, distrikt eller multipeldistrikt kan man kontakta tjänstepersoner vid LCI 

inom varje kommitté för att ställa frågor eller rådgöra med.  

Kontaktuppgifter och information finns på www.lionsclubs.org  

Alla medlemmar är även välkomna att kontakta mig med förslag, frågor och idéer. 

För mig som Internationell Direktor innebär det att i styrelsen arbeta övergripande 

internationellt, vara bärare av Lions historia och samtidigt arbeta för att tillsammans bidra 

till Lions Internationals/ klubbarnas utveckling! 

Lycka till i ert Lionsarbete och med era klubbars serviceprojekt! 

We serve - “Together We Can” 

 

Mats Granath, Internationell Direktor 2021–2023 

Ordförande LCI Audit Committe 

Vice ordförande LCI Marketing Committee 

Ordförande Supervisory Committee EF Zagreb 2022 

LC Tyresö, id@lions.se 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/

