
Årsberetning 2018/2019 for Lions Clubs 

International MD 104 (Lions Norge) 
 

VIRKSOMHETEN, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 

Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 

48.000 klubber og 1,45 millioner medlemmer. Lions er representert i 210 land og 

geografiske områder. Lions Norges offisielle betegnelse er Lions Clubs International 

Multippel Distrikt 104 (MD 104). MD betyr at det er flere distrikter, og 104 peker til at Norge 

var det fjerde landet i Europa der Lions etablerte seg.  

Pr 01.07. 2018 hadde Lions Norge 424 klubber og 10 067 medlemmer. 

Den valgte ledelsen i Lions Norge er Guvernørrådet (GR) som består av syv 

distriktsguvernører valgt av sine respektive distrikter, samt Guvernørrådsleder (GRL) og 

assisterende Guvernørrådsleder (AGRL) som er valgt av Riksmøte (RM). AGRL møter i 

Guvernørrådet, men har ikke stemmerett. På guvernørrådsmøtene deltar også syv 

riksmøtevalgte ledere for de ulike fagområdene (arbeidsområdene) for Lions Norge. 

I Lionsåret 2018/2019 har vi forberedt overgangen fra 7 til 5 distrikter, noe som distriktene 

har jobbet veldig bra med. Riksmøte 2018 vedtok ny strategiplan og ny langtidsplan for 

Lions Norge. Det er blitt jobbet med å tilpasse det vi gjør til disse planene. Vedtaket om 

Lions Røde Fjær (LRF) 2020 som går til Beitostølen Helsesportssenter, har gitt en god 

vitamininnsprøytning i organisasjonen. Mange husker fortsatt aksjonen i 1966 og vi ønsker 

nå å gjøre det samme, en gang til. Vår tilstedeværelse på Beitostølen har betydd mye for 

veldig mange, og med å fullføre denne aksjonen kan vi gjøre dette senteret tilgjengelig for 

enda flere. Da kan flere «små helter» nå sine «store drømmer». 

Arbeidet med å finne nye lokaler for Lionskontoret ble lagt på is ettersom bygget ikke skal 

saneres på noen år enda. Det betyr at leiekontrakten er forlenget inntil videre. 

Lionskontorets oppgave er å yte service til klubbene og medlemmene, og å koordinere 

bistandsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Videre skal kontoret markedsføre Lions mot 

publikum og myndigheter. Mange Lionsmedlemmer har gjort en flott og viktig frivillig innsats 

i å bistå med kontorets oppgaver. Kontorets adresse er Ensjøveien 18, 0661 Oslo.  

Bemanningen ved Lionskontoret har i dette året vært som følger: 

Generalsekretær        60%  

Kommunikasjons- og informasjonsrådgiver    100% 

Regnskapsmedarbeider (frem til mai 2019)   100% 

Lions Aid Norway       20% 

Frivillig (ansatt)       50% 

  

Organisasjonens arbeid er forankret i strategiplan, langtidsplan, handlingsplan, budsjett 

samt internasjonalt og nasjonalt lovverk. Arbeidet er basert på Lions etiske norm og mål. 



Vår visjon er: ”Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon”.  

Lions Norge er inndelt i 7 distrikter og 409 klubber. Alle distriktene og klubbene innrapporter 

egne regnskap og beretninger. Regnskapene konsolideres ikke i Lions Norges regnskap. 

Lions Norge har en kontrollkomite som skal føre kontroll med Lions Norges styrende 

organer og daglige ledelse. Komiteen er valgt av, og underlagt Riksmøtet. 

 

Årets distriktsguvernører (DG): 

Distrikt A1: Jan-Roger Henriksen  Lions Club Lødingen 

Distrikt B2: Inger Petrine Valseth  Lions Club Ørsta/Ørstenvik 

Distrikt C3: Ole Tamlag    Lions Club Odal 

Distrikt D4: Solbjørg Kolsrud   Lions Club Notodden/Telerosa 

Distrikt E6: Odd-Konrad Dale   Lions Club Sveio 

Distrikt H: Øivind Martinsen   Lions Club Haslum 

Distrikt J:  Per Erik Sørensen   Lions Club Fredrikstad 

 

Guvernørrådsleder:  

Kari Sandøy-Jarman  Lions Club Ulvik  

Assisterende Guvernørrådsleder:  

  Bjørn Zarbell    Lions Club Oslo/Bøler 

 

Nordisk samarbeidsråd (NSR) 

Lions Norge var vertskap og arrangør av NSR 2019. Arrangementet fant sted på Quality 

Airport Hotel Gardermoen tredje helgeni januar. Temaet for samlingen var «Lions in the 

Business World”. Hovedtaler på møtet var Marius Wang fra Oslo Business Forum. 

Det var 122 deltagere fra alle de nordiske landene, med positive tilbakemeldinger. Det 

rettes en stor takk til arrangementskomiteen. 

 

Besøk av internasjonal president 

Årets internasjonale president Gudrun Bjort Yngvadottir gjestet oss i forbindelse med årets 

fagsjefsamling i september 2018. I forkant av samlingen besøkte Gudrun og hennes mann 

Jon Bjarni Beitostølen Helsesportsenter. Her fikk de en innføring i hvordan senteret drives 

og hva Lions Røde Fjær 2020 skal brukes til. Presidentparet var meget imponert over det 

arbeidet som gjøres. 



De besøkte også Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter og fikk en orientering om 

stiftelsens arbeid for synshemmede. 

Deltagelse på andre arrangementer 

Lions Norge var invitert og deltok på feiringen av kongeparets gullbryllup i august. 

Lions Norge er en av hovedsponsorene for Ridderrennet, og da også Barnas Ridderrenn. 

153 klubber bevilget ca. 460 000 kr. Pengene går til å finansiere deltagerplasser på 

ridderruka. Lions Norge får god profilering både på arena og rundt om på stølen– alle som 

er på Beitostølen denne uka får med seg vårt engasjement. Lions sitt arrangement 

«Akekveld» er populært. De lokale Lionsklubbene, LC Valdres og LC Nord-Aurdal, stilte opp 

både på akekvelden og som grillmestere under selve Ridderrennet. 

Samarbeidet med Team «RP» (Retinitis Pigmentosa) ble videreført. Dette er en gruppe 

synshemmede som er aktive innen både idrett og friluftsliv. Lions bidrar med transport, 

overnatting på Strandenga og andre tjenester i forbindelse med Stafett-Birken. 

Samarbeidet med BIRKEN ble også videre ført dette året. Avtalen gir oss god synlighet på 

Birkerbeinerstadioen (målområdet på Stampesletta). Ny avtale med Birken ble underskrevet 

våren 2019, og gjelder frem til mars 2022. 

Lions Norge har for tredje året på rad deltatt i markeringen av Verdensdagen for psykisk 

helse. Vi har også et bra samarbeidsprosjekt med temaet #syktviktig rettet mot russen.  

IT 

MD ITC assisterer Lionskontoret med IT spørsmål, og har hjulpet medlemmer og klubber 

slik at disse får benyttet Lions Norges IT løsninger på en best mulig måte. Det er laget 

diverse elektroniske påmeldinger og registreringssystemer. Det jobbes med digitalisering av 

IK systemet til Lions Norge, det er satt opp e-postadresser til alle klubber mange klubber 

har fått bistand til dette.  

 

FAGOMRÅDER 

Medlemsutvikling 

Antallet medlemmer er fremdeles synkende. I juli 2018 var antallet 10.067, i år 9 710 

(reduksjon på 357 medlemmer). Dette er en bedring positivt i forhold til netto reduksjon 

forrige år. Organisasjonens snittalder er ca. 68 år. Snittet på antall år som medlem i 

organisasjonen er 17 år. Antall klubber er redusert til 409 klubber 

I år har Lions fått 438 nye medlemmer. Det er veldig positivt, men klubbene må jobbe med 

å beholde flere medlemmer.  

Totalt er det nå 2 106 kvinner som er en andel på 21,95%. 



Fagsjefsamling er gjennomført og vi har deltatt på nordisk GMT/GLT møte. Deltagelse 

på Europa Forum og NSR har gitt gode input. Informasjon og rapporter er videresendt 

GMTene.  

 

Koordinator Service arbeid / Global Service Team (GST) 

Det er gjennomført Fagseminar, fire telefonmøter – alle tilstedeværende rapporterte status 

fra sine distrikt. MD-GST har deltatt på tre nordiske telefonmøter samt et som også var for 

alle Distrikts-GSTer i Norden. 

Har hatt et telefonmøte med Global Action Team (GAT), et møte i forbindelse med 

fagseminaret og møte på NSR. Det har blitt sendt ut referater fra alle telefonmøter. 

Deltok på NSR – 3 av Distrikts-GSTene var også der. Distrikts-GST har vært med på å 

orientere klubbene vedr. nytt utlandsprosjekt. 

Fokusområder i år har vært rapportering – det vil det også være for 2019/20  

 

Må også få klubbene til å benytte internasjonale titler på sine medlems-, opplærings- og 

aktivitetsansvarlige: GLT (Global Leadership Team), GMT (Global Membership Team) og 

GST (Global Service Team). Sammen utgjør disse GAT (Global Action Team) i klubben 

med presidenten som leder. Dette går igjen i de andre leddene av organisasjonen med 

henholdsvis Distriktsguvernør og Guvernørrådsleder som ledere i teamene på de to andre 

nivåene.   

 

Viktig å få mulighet til å kunne registrere GST personene i det norske registeret.  

Hvis GAT skal fungere slik det er forklart fra internasjonalt nivå må distriktsguvernører og 

soneledere på banen. Det varierer veldig fra distrikt til distrikt hvordan det fungerer. 

Informasjon om GAT og LCI forward vil bli en del av sonelederopplæringen 2019/20.   

Tusen takk til distrikts-GSTene for jobben de har gjort i 2018/19. GST-rollen er en ny 

funksjon, vi er i en innkjøringsfase med mange utfordringer og nok noe frustrasjon. Vi legger 

sten på sten og ser at det går fremover, om enn noe sakte. 

 

Til dere som er på Facebook, og ikke er medlem av forum for aktiviteter i Lions – GST – 

meld dere på! 

 

PR og markedsføring 

Hjemmesider 

Det er gjort avtale med Lions Clubs International om å lage hjemmeside for Lions Norge 

som en såkalt «mikrosite» på deres plattform. LCI er svært positive til tiltaket men det har 

tatt litt lenger tid enn planlagt. Samtidig har LCI jobbet med en api (kobling) til Styreweb slik 

at det kan overta som register når den nye hjemmesiden er oppe. 

Styreweb skal i tillegg til å være medlemsregister og økonomisystem, også fungere som 

dokumentarkiv og «intranett» for internt medlemsinformasjon. Stryeweb har også en app 

som heter Gnist som kan brukes til medlemsinformasjon. 

Ettersom dette vil være det desidert billigste alternativet, og fordelen med å få samme 

grafiske profil, har vi valgt å la utviklerne jobbe seg ferdig.  



Hjemmesider for klubber og distrikter er foreløpig ikke bestemt. Det ene alternativet er å 

benytte Styreweb til hjemmesider (de har enkle maler som kan egne seg for klubb). Det 

andre er e-clubhouse systemet til LCI som per dags dato er litt utdadert. LCI vurderer om de 

skal oppdatere design og funksjonalitet for denne løsningen, eller utvide Club Locator til å 

hente mer informasjon fra MyLion-appen. 

Parallelt med den nye hjemmesiden vil Lions Norge implementere LCI Branding Manual 

både på hjemmesiden og i materiell.  

Nyhetsbrevet 

Grunnet innføringen av General Data Protection Regulation (GDPR) valgte Lions Norges å 

ikke sende ut nyhetsbrev fordi man måtte finne løsninger som ivaretok det nye regelverket 

med GDPR. 

Facebook 

Målgruppen er medlemmer som er på sosiale medier og personer som kan være interessert 

i å bli medlem. Innleggende er en blanding av lenkeartikler til hjemmesiden/digitale Lion, til 

andre facebooksider (andre Lions-sider, samarbeidspartnere og nyhetsmedier) og eget 

innhold. Det legges også ut bilder og videoer.  

Lions Norges side på Facebook har økt fra 2563 følgere 1. juli 2018 til 3019 følgere 30 juni 

2019. Bildet under viser at vi fikk mange nye følgere rundt Lions Tulipanaksjon i april.  

 

 

 

Medlemmer deler gjerne innhold som er relevant for dem. Her ser vi hvrdan den sentrale 

pressemeldingen for Lions Tulipanaksjon ble mye delt. 

 



 

Video er som kjent et popluært på sosiale medier. Det ble laget film om Lions Tulipanaksjon 

vinteren 2019. Den ble promotert med 2000 kroner et par uker før aksjonen, og fikk gode 

tall i forhold til organisk spredning. 

 

 

Når det gjelder fordeling alder og kjønn på Lions Norges facebookside, er de godt voksne 

mest aktive, og spesielt kvinner. 

 

 

 

 



LION 

LION er sendt til alle medlemmer i 5 utgaver som planlagt. 52 sider per nummer. Opplaget 

på papir er 11000. Distribusjon har gått med Bring. 

Alle utgaver produseres som digital utgave på magasin.lions.no. Produksjonskostnader for 

digital utgave dekkes av LCI.  

Blader til utlandet sendes fra kontoret. Klubber kan bestille ekstra eksemplarer fra kontoret 

til f.eks informasjonsmøter, stands etc. Bladet brukes også i velkomstpakker og i 

kundebesøk. Bladet sendes også til samarbeidspartnere, organisasjoner og offentlige 

institusjoner/myndigheter. 

Medlemmene kan reservere seg i registeret slik at de ikke får den trykte versjonen. Tallet 

har ligget jevnt de siste årene på ca 230. 

Synlighet face to face 

Vår tilstedeværelse under Ridderennet/Ridderuka og Birken har gjort oss synlige også i år.  

Tilbakemeldinger fra klubber og NAC er at det var langt flere klubber som hadde en synlig 

stand i sitt område, og at dette skyldes i stor grad at de har sett filmen om Lins 

Tulipanaksjon. Den har inspirert flere klubber til å være synlige på selve «Lionsdagen». 

arena der vi får muligheten til å oppleve hva Lions arbeidet virkelig fører til. 

Film 

Filmen om Lions Tulipanaksjon ble laget i en lang og en kortversjon. Den er blitt brukt både 

på klubbmøter og på skjermer på standen på tulipandagen. Den korte versjonen har vært 

brukt på sosiale medier (Facebook) og på reklamefrie dager (påske og pinse). 

Pressemeldinger / overvåkning 

Vi bruker MyNewsdesk for både overvåkning av papir- og nettmedier og pressearbeid. Vi 

har eget presserom med egne pressemeldinger/nyheter, vi får statistikk på innhold, en grei 

overvåkning av sosiale medier, søk og verktøy for lister for pressekontakter mm.  

 

Internasjonalt bistandsarbeid 

Generelt 

Lions Norge har organisert sine felles internasjonale bistandsprosjekt gjennom Lions Aid 

Norway LAN. Prosjekter som faller under LAN er: 

 

    Lions Norge Fadderbarnsordning 

    Lions Norge Brønnprosjekt 

    Lions Norge prosjekt for syriske flyktningebarn i Libanon «Lions Safe Center» 

    AIM – Aid in Meeting, bistandsorientert ungdomsutviklingsprogram 

    Lions Norge Øyehelse (tidligere hovedprosjekt) 

    Lions Norge nytt hovedprosjekt utland 

 



IR-koordinator på nasjonalt nivå har møterett i LAN styret, og har som oppgave å være et 

bindeledd og formidle status i prosjektene under LAN. Samt informere, engasjere og 

motivere distriktenes IRC’er til å støtte og markedsføre prosjektene i respektive distrikt, 

soner og på klubbnivå. 

 

Kommunikasjon til distriktenes IRC er 

Dette fiskalåret har fokus vært på nytt hovedprosjekt utland. IRC’ene har gjennom året 

mottatt følgende informasjon: 

31.8 – 1.9 2018: Fagsjefsamling Gardermoen med presentasjoner og oppsummering sendt i 

etterkant. Herunder sammenfattet en oppdatert oversikt over IR –prosjekter på distrikt, 

sonene og klubbnivå. 

Sept 2018: Oppsummering Afrikasamling (se mer info aktiviteter gjennom året)  

Oktober 2018:Orientering om spørreundersøkelse II i forbindelse med nytt hovedprosjekt 

Utland 

November 2018: Bakgrunnsinfo med presentasjon nytt hovedprosjekt utland. Årsrapport 

LAN (forgående år), oppsummering Europaforum i Skopje samt foreløpige resultater av 

spørreundersøkelse II nytt hovedprosjekt Utland.  

Januar 2019: Informasjon fra LAN om prosessen med langtidsplaner for de ulike 

virkeområdene under LAN, endelige resultater spørreundersøkelse II, orientering om 

bevilgning fra katastrofefondet til Lions Safe Center, samt oppfordring til å skaffe flere 

faddere. 

Februar 2019: Endelig tilbakemelding til klubbene om nytt hovedprosjekt utland. 

Mars 2019 Endelig innstilling nytt hovedprosjekt utland (fra prosjektgruppen og LAN-styret) 

samt presentasjon av nytt hovedprosjekt utland til bruk på DM eller i andre fora. 

Mai 2019 Notat sendt IRC’er om å oppfordre klubbene til å støtte NSR og LCIF. Diverse 

dialog rundt Campaign 100 og muligheten for distriktene til å oppnå «Ordførandes Medalj» - 

der resultatet ble at 4 av 7 distrikt skal være kvalifisert basert på innbetalt og overførte 

beløp. 

 

Andre aktiviteter gjennom året 

  

Europaforum: 

MD 104 Norge sin IR-koordinator har fast plass i Euro-Afrika komiteen, og deltok 

hovedsakelig på møter i regi av denne. Euro-Afrika komiteen lanserte i 2017 

prosjektrammen «WaSH» (Vann, Sanitær og Hygiene) og i komitemøtene fikk vi presentert 

flere prosjekter i regi av blant annet Tyskland og Sverige som ligger innenfor denne 

rammen, alle i samarbeid med lokale Lions og også andre lokale organisasjoner, og der 

LCIF har vært med å yte økonomisk støtte. 

 

Vi fikk også presentert andre organisasjoner som har sitt virke i Afrika og som kan være 

potensielle samarbeidspartnere for prosjekter innenfor denne rammen: 

Borda (NGO) – egen løsning for sanitæranlegg og resirkulering av vann 

EAWAG – forskning, vannrenseanlegg drevet med solceller. 

 

Nordisk Samarbeidsråd 

 



MD-IR-koordinator deltok på årets møte i Nordisk Samarbeidsråd. På møtet var vi som 

vertsland ansvarlig for å arrangere lukket møte for de nordiske lands IR-ansvarlige. På 

møtet stilte representanter fra Norge, Finland, Sverige og Danmark. 

 

På møtet ble den norske delen av NSR fellesprosjekt, skolen som utvides i Libanon, 

presentert. Vi fikk også en grundig gjennomgang av den svenske delen av prosjektet. Dette 

skulle i utgangspunktet være helsestasjoner, men på grunn av større overførsler fra EU til 

Tyrkia (avtale for å stoppe flyktningestrømmene) er prosjektet endret til å bygge et tilbud 

tilsvarende Safe Center i Libanon. 

 

Nærmere om den svenske delen av flyktningeprosjektet: I Adana-området i Tyrkia er det ca 

300.000 syriske flyktninger, hvorav ca 70.000 barn. I tillegg til at mange av barna er til dels 

sterkt traumatisert som følge av krig og flukt er det store problemer med integreringen av 

flyktningene, herunder mye fremmedfrykt blant lokalbefolkningen. Barna blir mobbet og er 

ikke ønsket på skolene. På senteret får barn og voksne tilbud om å snakke med en 

sosialarbeider, i tillegg til at medarbeiderne jobber med både flyktninger og lokalbefolkning 

for en bedre integrering. Senteret ligger ved en skole, og målet er å lage et trygt skolemiljø 

for flyktningbarna. 

Samarbeidet med lokale myndigheter er godt, og det er planer om å utvide tilbudet på tre 

nye skoler. Safe-centrene er ferdig-moduler på 40-60 kvm som leveres med aircondition, 

møbler etc. og er klar til bruk. 

 

Utover dette fikk vi en god erfaringsutveksling og en oppdatering på prosjektene i respektive 

land. Finland har en øyehelseklinikk på Sri-Lanka og prosjektet har pågått siden 2008. I 

tillegg har Lions 2000 foster/fadderbarn i området. Danmark har et øyehelseprosjekt i 

Burkina Faso, og de støtter det norske prosjektet i Libanon. Danmark har en historisk 

oversikt over tidligere NSR-prosjekt som MD-IR-koordinator har fått tilgang til, planen er å 

distribuere dette til D-IRC slik at kjennskapen i distriktene til disse prosjektene 

forhåpentligvis kan påvirke bidrag fra klubbene positivt. 

 

Afrikasamling – september 2018 

Samlingen var primært for LAN-styret inkludert prosjektgruppen for nytt hovedprosjekt 

utland. I tillegg hadde styreleder i LAN, Svein Berntsen, invitert andre Lionsmedlemmer med 

særskilt tilknytning til Afrika gjennom ulike engasjement og aktiviteter. Målet med samlingen 

var inspirasjon, erfaringsutveksling og å se på muligheter for å bedre samspillet mellom de 

ulike aktivitetene som Lions Norge har i Afrika.  

 

Prosjektgruppen Nytt hovedprosjekt utland 

Prosjektgruppen leverte i januar 2019 sin innstilling til LAN styret for videre behandling der. 

Dette er senere behandlet i Guvernørrådet og rammene som er lagt ble så vedtatt på 

Riksmøte 2019. 

 

Fadderbarna i «SPAD» ordningen 

(LC Bergen Student og fadderbarn-ordningen «Sponsor a Dream» i Uganda) 

 



I samarbeidet med styreleder i LAN ble det i månedsskiftet januar/februar rettet en 

henvendelse til klubbene i Bergen-området. Klubbene ble bedt om å støtte 39 barn i 

Uganda som hadde mistet tilbudet til skolegang da LC Bergen Student ble nedlagt og 

avtalen med KCCC avviklet. 

 

Henvendelsen fikk god respons fra klubbene, og resulterte i at alle barna som ønsket å 

fortsette skolegangen fikk nye faddere. Barna ivaretas nå gjennom Lions Norges 

fadderbarn-ordning ved Balikuddembe. 

 

Lions Norges Katastrofefond  

Dette året har vi gitt følgende tilskudd 

• Uvær og snøstorm i Libanon, januar 2019. 100.000 kroner ble utbetalt til vår 
samarbeidspartner Beyond til å hjelpe flyktninger som var rammet av uværet. 

• Syklonen «Idai» i Sør-Afrika i mars 2019. 100.000 kroner ble gitt via LCIF. 

• Støtte til brannofre i Svolvær i mars 2019. 50.000 kroner ble gitt etter søknad fra LC 
Svolvær til to familier rammet av brann.. 

 

 

LAN rapport 

Det vil i år lages en egen rapport som legges ved årsrapporten. 

 

Opplæring og lederutvikling 

Generelle kommentarer: 

Hovedfokus også dette året har vært å videreføre den opplæringsstrategi som ble besluttet i 

2015 og som skal ivareta en mest mulig enhetlig og strukturert opplæringen fra klubb til 

nasjonalt MD nivå. Det har vært fokusert på grunnleggende lederopplæring på klubbnivå for 

å styrke klubb- og medlemsutvikling samt videregående lederopplæring.  

Det gjøres et meget godt opplæringsarbeid i mange distrikter, selv om dette er noe 

variabelt. D-GLT gjør i det alt vesentlige en flott jobb, men noen kan trenge bedre 

oppfølging og støtte. 

De mål som var satt opp i handlingsplanen, er i hovedsak nådd. Det gjenstår mye arbeid 

knyttet til interaktive kurs og bruk av webinar-teknologi. Det ser ellers ut til å være en stor 

utfordring å få medlemmer og tillitspersoner til å benytte websidene på lions.no og 

lionsclubs.org. 

VDG-opplæringen 

Strukturen for opplæring av VDG har vært gjeldende noen år og funnet en god form. Det 

gjennomføres to samlinger for VDG2, en om høsten og en i februar. VDG1 deltar på 

guvernørrådsmøtene (GRM) for å bli mer fortrolige med hvordan disse fungerer og er 

forutsatt å fungere. Dette har vært vellykket, og ytterligere opplæring skjer de samme 

helgene som GRM. 



Sonelederopplæringen 

Opplæringsmateriellet for soneledere er fullført og tatt i bruk. Verktøyet består av fire 

moduler tenkt brukt som selvstudie. Det har imidlertid vist seg at ikke alle D-GLT følger opp 

og gir sonelederne den opplæringen de skal ha. Av denne grunn besluttet guvernørrådet at 

sonelederopplæringen skal skje i MD regi. Første opplæring vil skje høsten 2019.  

I tillegg til sonelederopplæringen skal alle soneledere gjennomføre Lions lederkurs 2 (RLLI) 

for å styrke sin lederkompetanse. 42 av årets 59 soneledere har gjennomført denne 

opplæringen. 

Lions lederkurs 2 (RLLI) 

Det er også i år arrangert tre slike kurs på Gardermoen (hvorav ett var utvidet til å gå over 2 

helger, Lions lederkurs 3). Det ga bedre tid til å behandle de enkelte temaene, men kurset 

omfattet også prosjektstyring og -ledelse. Meget tilfredsstillende deltagelse med 

henholdsvis 17 og 21 på Lions lederkurs 2 samt 14 på Lions lederkurs 3. Her fikk vi også 

usedvanlig høy score på tilbakemeldingene.  

President-/styreopplæring – Lions lederkurs 1 (LLLI) 

Vi har nå etablert et standard Lions lederkurs 1 for bruk ved president-/styreopplæring. 

Dette tilbys gjennomført ved hjelp av ”Lions (FDI)-instruktører”, men dette er vi ikke flinke 

nok til å få distriktene til å benytte seg av.  

Funksjonsopplæring (kasserer, sekretær) 

Kurs for disse ligger på våre hjemmesider. De har vært testet ut de tre siste årene og 

fungerer meget bra. Opplæring i Styreweb og MyLION er integrert i disse kursene. Vi må ha 

mer fokus på denne opplæringen fremover. 

Kunnskap om Lions 

Lions Fundamentals/Kjenn Lions er fortsatt et meget populært kurs for de som deltar på 

disse. Noen distrikter har sørget for å tilby dette til klubber og soner, men vi må bli flinkere til 

å formidle kunnskap om vår egen organisasjon. Vi vet at alt for mange medlemmer slutter 

etter noen få års medlemskap, og jeg våger påstanden om at dette blant annet skyldes 

manglende kjennskap til organisasjonen de egentlig er medlem av. Vi må få opp stoltheten 

av det å være med i Lions. Det er ikke nok å kjenne til egen klubb. Dette er bakgrunnen for 

at det nå er utpekt dedikerte instruktører i hvert distrikt som skal kunne gjennomføre kurs på 

klubb- og sonenivå i alle distriktene. 

 

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid 

Lions Tulipanaksjon 

Under tulipanaksjonen 27. april 2019 ble det omsatt 905 490 tulipaner. Målet var 940 000. 

Det var en nedgang fra året før på ca. 9500 tulipaner. Generalsekretær har hatt ansvaret for 

å ta imot klubbenes tulipanbestilling og distribusjonen i samarbeid med Matthe JM Schouten 

Gartneri, som er vår hovedleverandør av tulipaner. Årets aksjon tilførte Lions Tulipanfond kr 

3 013 457. Av dette beløpet brukes inntil 75% til å delfinansiere Mitt Valg-kursene og 25% til 

klubbenes søknader til forebyggende barne- og ungdomsarbeid. 



Lions Fredsplakatkonkurranse 

Lions internasjonale tegnekonkurranse for fred er en fin aktivitet for å få kontakt med 

skolene. Mange klubber er aktive, men dessverre har vi ikke lykkes med å få inn antall 

klasser og skoler som deltar. Men vi mener ca. 190 skoler er med i konkurransen. Alle 

distrikter er imidlertid med. Vinneren av konkurransen 2018 ble Dominika Leszczynska fra 7 

klasse på Luhr skole i Lørenskog. Dette var første året en tegning fra Norge havnet blant 

topp 23 i verden. Dette betydde at årets tegning ble utstilt sammen med de andre 

finaletegningene på Convention i Milano  

Mitt Valg 

Det er Lionsklubbene og Lionsmedlemmene som er ansvarlige for salg av Mitt Valg-kurs, 

mens Stiftelsen Det er Mitt Valg produserer materiell, videreutvikler kursene, tar mot 

bestillinger samt ansetter og lønner instruktører. Det er gledelig at interessen for kursene er 

i sterk økning, og i kalenderåret 2019 ble det arrangert 258 kurs. Stiftelsen har laget flere 

nye brosjyrer i forbindelse med sin markedsføring, de har også begynt digitaliseringen av de 

forskjellige programmene. 

Lions Tulipanfond / Lions Tulipanpris 

Det har vært en økning i klubbenes søknader om støtte til rusforebyggende tiltak for barn og 

unge. Det er en imponerende aktivitet rundt om i landet som vi kan være stolte av. Det er 

forholdsvis mange detaljer som skal være i orden før utbetalinger skjer, og klubbene må 

ofte kontaktes. Det er imidlertid en udelt fornøyelse å komme i kontakt med klubbene, de gir 

alltid tilleggsopplysninger og uttrykker glede for tilskuddene de får. Beløpet som benyttes til 

disse tilskuddene holder seg innenfor de 25% som Lions Tulipanfond yter. 

Lions Tulipanpris og Lions Ungdomspris. 

Begge prisene ble delt ut på Riksmøte 2019. Lions ungdomspris gikk til Mental Helse 

Ungdom Ytre Østfold og Lions Tulipanpris gikk til Henning Kvitnes. 

 

Ungdomsutveksling 

Sommer leirer i Norge 2019 

Sommeren 2019 ble det gjennomført fire internasjonale leirer i Lions Norge. 

 

Lions Camp Fjalir var først ut. Her var det påmeldt 14 deltagere, 10 assistenter, 4 

leirassistenter og leirleder. Pr 30.06.2019 hadde 4 deltagere med 5 assistenter trukket seg 

pga. helsemessige årsaker. I og med at 2 trakk seg i den siste uken før leiren startet måtte 

vi betale et depositumsbeløp for disse. Vi kjører på for vi vet at det vi leverer av innhold vil gi 

deltagerne et minne for livet. 

 

Lions Camp Hardangervidda var andre leir ut. Her var det 18 deltagere og 3 leirledere.  

Med base på Tråastølen og drahjelp fra Lionsklubbene Odda, Ulvik, Bergen Vest og 

Fredrikstad Sorgenfri er dette en flott ramme for en livsopplevelse som vil huskes. 



Lions Camp Strandenga Enviroment med base på Strandenga leirsted byr på 

naturskjønne omgivelser rett ved Mjøsa til 29 deltagere, og vertsfamilieopphold i slutten på 

leiren. Vi ga de som kom et uforglemmelig opphold i Innlands-Norge. 

 

Lions Camp Imagine Peace tok imot 31 studenter med base på Follo Folkehøgskole i 

Vestby. Her er det tre faste leirledere som er til stede 24/7. Med aktiviteter rundt i hele 

Distrikt 104J, hvor alle sonene deltar, ligger alt til rette for å ta tak i teamet «Forestill deg 

fred». Utøya og Nobels fredssenter fikk besøk av ungdommene i tillegg til flere andre 

spennende steder og aktiviteter. 

 

Ungdommer på leir i eller fra Norge 

Dessverre har vi en nedgang på antall ungdom som vi sender ut. Til sammen er det 42 som 

skal ut: 37 til Europa og 5 oversjøisk. Det er på den oversjøiske delen hvor nedgangen er 

størst. I år tar vi imot 88 ungdommer fra utlandet og vi klarer ikke å sende ut halvparten av 

hva vi tar imot. Her har vi et kjempepotensiale å jobbe med. Vi må få spredd det glade 

budskap ut til klubbene om hvilken livsheving vi gir de ungdommene vi sender ut. 

 

Orkester Norden (ON) 

Fra 2019 er ON flyttet fra Ålborg til Lathi. Lions Norges eminente ON-kontakt gjennom 25 år 

Erik Evang ga pr 01.07.2019 over roret til Kari Sandøy-Jarman. Vi har opprettholdt 

muligheten for å kunne søke om et reisestipend på inntil NOK 3000,-. 

 

LEMC Thomas Kuti.  

Den årlige musikkonkurransen på Europaforum, «LEMC Thomas Kuti» ble i 2018 arrangert i 

Skopje. De var fløyte som var årets instrument, og vår representant var Maria Ose fra Oslo 

Musikkhøgskole. Maria var en flott representant for Lions Norge i konkurransen. ON-kontakt 

Erik Evang fulgte deltageren som ledsager under oppholdet i Skopje. 

 

 

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG 

REGNSKAP 

Lions Norge har et avvikende regnskapsår 01.07-30.06. Vi mener at vedlagte balanse og 

aktivitetsregnskap med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av organisasjonens stilling 

pr. 30.06.2019. 

Årets resultat 

Administrasjonsregnskapet har et resultat på      197 227 Kr 

Aktivitetsregnskapet har et resultat på  -    960 499Kr 

Totalt resultat Lions Norge     -   763 272 kr 

 

Fortsatt drift 

«Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner 

(foreløpig standard)».  



Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  Det er viktig å kommentere at 

regnskapet gir et rettvist bilde av hva Lions Norge gjennomfører. Distriktene og klubbene 

driver selvstendig aktivitet mht. administrasjon og innsamling av midler som fremkommer av 

hhv. distrikts- og klubbregnskap.  

Lions har også et prinsipp om at administrasjonen av organisasjonen skal dekkes av 

medlemskontingenten. Prosjektkostnader dekkes av innsamlede midler til det enkelte 

prosjekt. Det betyr at hver krone innsamlet går direkte til prosjekt. Med denne bakgrunn gir 

derfor årsregnskapet en administrasjonsprosent som er mye høyere enn den reelt er. 

Miljø  

Virksomheten bedriver ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er likevel laget en 

miljøpolitikk for å fremme mer miljøvennlige løsninger ved gjennomføring av våre aktiviteter. 

Riksmøtet ble lagt til et hotell som var svanemerket. 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt. Det indre miljø er tilfredsstillende. 

Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen.  

Nærstående parter 

Lions Norge har ikke hatt noen nærstående partnere i 2018/2019  

Likestilling 

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2018/2019 har vært 3 og styret har hatt 8 medlemmer. 

Fordelingen blant de ansatte har vært en kvinne og tre menn, mens i styret har det vært 3 

kvinner og 5 menn. 

Styret kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte 

regnskapet.  

  



Oslo 29.06.2020 

 

 


