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Förslag till ny distriktsindelning MD 107  
 

Beslutsförslag 
Guvernörsrådet föreslår för förbundets årsmöte att en ny distriktsindelning  i MD 107 godkänns. 

MD 107 består i fortsättningen av nio (9) distrikt istället för nuvarande  fjorton (14). Om årsmötet 

godkänner förslaget, träder den nya distriktsindelningen  i kraft 1.7.2023, såvida LCI:s 

internationella styrelse  och LCI:s internationella årsmöte godkänner och fastställer den nya 

distriktsindelningen i MD 107. 

Dessutom föreslås att nya beredningsarbetsgrupper tillsätts i de nya distrikten utgående från det 

förslag som finns i detta material. Såvida årsmötet godkänner förslaget, startar berednings-

arbetsgruppernas arbete efter årsmötet. Guvernörsrådet kommer att uppdatera arbetsgruppens 

information vid behov.  Se arbetsgrupperna  nedan! 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernörsrådet befullmäktigas att utse styrgruppen för förnyelsen av distriktsindelningen med 

uppgift att förverkliga förnyelsen i enlighet med årsmötets beslut senast 1.7.2023. 
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Nuvarande distriktsindelning i MD 107 
MD 107:s nuvarande distriktsindelning är från 1977. Antalet distrikt är 14 och de indelas med bokstäver.. 

 

Varför en förändring bör göras 
 

I de internationella stadgarna definieras kriterierna för ett livsdugligt distrikt. Ett distrikts medlemsantal bör 

vara minst 1 250 medlemmar och klubbarnas antal minst 35. Om dessa krierier inte uppfylls övergår 

distriktet i ett s.k. transitionsläge. Detta innebär, att distriktsguvernören bör vidta åtgärder för att få 

distriktet livsdugligt. 

Medlemsutvecklingen i Finland har varit negativ i flera år  redan. Antalet lions minskar med ca 1000 per år. 

Detta beror dels på naturlig avgång pga åldersstrukturen, dels på att medlemmar avgår från  klubbarna. Det 

oaktat lyckas vi rekrytera nya medlemmar till klubbarna; per 14.3.2021 hade vi fått 548 nya medlemmar 

från årets början. 

Då distrikten inte mera uppfyller kriterierna för ett livsdugligt distrikt, kan de inte mera nominera 

kandidater för internationella uppdrag från distriktet. Ett problem för små distrikt är också att hitta aktiva 

medlemmar till uppdrag i distriktsstyrelserna. 

I följande tabell ser vi  antalet nuvarande medlemmar i distrikten i MD 107 och en prognos för 

medlemsantalet i nuvarande distrikt 1.7.2023, dvs i ett läge där den nya distriktsindelningen antas träda i 

kraft.  I tabellen ser vi även medlemmarnas nuvarande medelålder.  

Med förändringen får vi således ett större antal medlemmar i distrikten  och distrikten blir livsdugliga. 

Avsikten är också att betrakta situationen ur ett längre perspektiv så att nya förändringar i distrikts-

indelningen inte genast behöver göras.  
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LCI MD107

Prognos för medlemsutveckling till 1.7.2023

2018-19 2018-19 2019-20

Distrikt 1.7.2020 28.2.2021 1.7.2021 1.7.2022 1.7.2023 Medelålder

A -106 2 173    2 144    2 067    1 961    1 855    64,1

B -60 948       946       888       828       768       64,8

C -24 2 205    2 146    2 181    2 157    2 133    64,1

D -106 1 536    1 482    1 430    1 324    1 218    64,7

E -140 1 692    1 625    1 552    1 412    1 272    67,3

F -67 1 497    1 478    1 430    1 363    1 296    63,6

G -66 1 210    1 191    1 144    1 078    1 012    65,9

H -85 1 142    1 121    1 057    972       887       66,0

I -52 1 078    1 053    1 026    974       922       65,3

K -63 1 233    1 114    1 170    1 107    1 044    65,8

L -44 1 001    968       957       913       869       65,1

M -95 1 610    1 597    1 515    1 420    1 325    62,1

N -88 1 674    1 643    1 586    1 498    1 410    66,6

O -69 1 089    1 064    1 020    951       882       64,2

-1145 -967 -1065 20 088  19 572  19 023   17 958  16 893  65,0

 

Tabellförklaringar: 
Kolumn  2019–20: Medlemsutveckling senaste verksamhetsperiod 
Kolumn 1.7.2020: Utgångsläge 1.7. 2020  
Kolumn 28.2.2020: Melemsantal 28. februari 2021  
Kolumn 1.7.2021: Prognos 1.7. 2021–2022 
Kolumn 1.7.2020: Prognos 1.7. 2022–2023  
Kolumn 1.7.2023: Prognos 1.7. 2023–2024. Ny distr. indeln. börjar 
Kolumn medelålder: Distriktets medlemmars medelålder 3/2021 
 
Prognosen har uträknats lineärt enligt medlemsutvecklingen 2019–2020.  

Förarbetet till en ny distriktsindelning 
I samband med guvernörsmötet i  Björneborg fick guvernörskursen 2020–2021 i uppdrag att fundera på en 

ny distriktsindelning i MD107.  Påbörjandet av planeringen föreslogs av förbundets ordförande, eftersom  

sju av de nuvarande distrikten inte uppfyller den internatiomella organisationens  kriterier för ett livsdugligt 

distrikt. Kursen beslöt enhälligt att åta sig uppdraget. 

Kursen samlades tillsammans med förbundets ordförande och viceordförande (= arbetsgruppen för 

distriktsindelningen), till sitt första planeringsmöte sista veckoslutet i oktober 31.10-1.11.2020. Under 

veckoslutet gjordes en övning där alla klubbar visualiserades på Finlands karta. De nya distriktsgänserna 

utkristalliserades även under veckoslutet. Ett enhälligt förslag gjordes att dela in MD 107 i åtta nya distrikt. 

Samtidigt kom man överens om hur varje guvernör skulle informera om planen i sin egen distriktsstyrelse 

och distrikt.  Förbundets kommunikationschef utarbetade ett nyhetsbrev som stöd för en enhetlig 

information.  
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I detta sammanhang må nämnas, att en förnyelse av distriktsindelningen har funnits på styrelsens agenda  

sedan november 2020. Förbundets ordförande föreslog och diskuterade en förnyelse av distrikts-

indelningen även på  PCC-träffen i november . 

På guvernörsrådets virtuella  möte i november  28.11.2020 presenterades förslaget till förnyelse av 

distriktsindelningen  i samband med seminarierna.  På seminariet behandlades planeringsprinciperna, 

bakgrunderna till  och förslaget till åtta distrikt. 

Efter seminariet var distriktsguvernörernas uppgift att informera om förändringen i sina distrikt och be 

klubbarna om kommentarer och feedback på förslaget till ny distriktsindelning. Förhoppningen var att få så 

många kommentarer som möjligt innan följande arbetsgruppsmöte. 

Första veckoslutet i januari  2.-3.1.2021 samlades distriktsguvernörerna igen fysiskt för att behandla 

distriktsindelningen.  Kommentarerna som kommit från klubbarna och distrikten behandlades och förslaget 

till distriktsindelningen bearbetades på basen av feedbacken. Samtidigt kom man överens om att varje 

guvernör ger svar åt dem som sänt feedback. Det beslöts även om att informera brett i form av ett  

webbinarium. 

Webbinariet om förnyelsen av distriktsindelningen ordnades 11.1.2021 Mer än 350 lions deltog.  

Tillställningen bandades och bandningen har funnits till påseende på förbundets hemsida. På Webbinariet 

diskuterades livligt i chattkanalen och webbinariet fick positiv feedback för öppen information. 

I slutet av januari samlades kursen igen för att diskutera förnyelsen och den nya feedback som kommit.  I 

samband med detta beslöts att ordna egna sammanträden med representanter för A- och M-distrikten. E-

distriktet meddelade  senare att de också ville ha ett sammanträde. En mindre koordinationsarbetsgrupp 

utnämndes för att sköta sammanträdena och för att befrämja arbetet.  I arbetsgruppen deltog två 1VDG 

och en 2VDG samt en svenskspråkig representant. Alla sammanträden förverkligades i början av februari. 

Dokumentet DA-GCD på huvudkontorets hemsida har fungerat som vägvisare under hela processen.  Tyvärr 

är direktiven där delvis oklara. Proceduren för godkännande tolkades i början så att både distriktens 

årsmöten och förbundets årsmöte skulle godkänna ändringen av distriktsindelningen.  I februari  fick kursen 

en utnämnd kontaktperson på huvudkontoret, Marie Clarke-Doanen; Manager Eurafrican Department. 

Enligt en korrigerad uppgift från huvudkontoret är en ändring av distriktsindelningen en ändring på MD-

nivå, vilket innebär att ändringen kan godkännas endast på förbundets årsmöte med enkel röstmajoritet. 

Under processens gång  har diskussioner förts även med ansvarspersoner för distriktsförnyelser i andra 

länder. Dessa har varit IPDG Ian Gott från Storbrittanien och PCC Finn Bangsgaard från Sverige. 

I mars har vi fått bekräftelse av förbundets jurist Risto Tuori, att förfaringssättet vid avslutande av distrikt 

och grundande av nya distrikt är juridiskt korrekt. 

I samband med guvernörsrådets möte i mars tog arbetsgruppen för distriktsförnyelsen ett steg framåt i 

planeringen. Klubbarnas och distriktens feedback behandlades och det slutliga förslaget till ny 

distriktsindelning formades därefter. Förslaget blev klart till styrelsemötet i mars och till guvernörsrådets 

extraordinarie möte. 
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Förslag till ny distriktsindelning 
Förslaget till ny distriktsindelning, som gjorts av arbetsgruppen för distriktsförnyelsen,  innebär nio (9) nya 

distrikt.   Det ursprungliga förslaget om åtta nya distrikt har ändrats och ett distrikt har lagts till. 

Bakgrunden till ändringen är att man lyssnat på den feedback som klubbarna och distrikten har gett och 

beaktat detta så bra som möjligt. 

 

Den nya distriktsindelningen 
På bilden nedan finns förslaget till ny distriktsindelning i MD 107. Antalet nya distrikt är totalt nio (9). 
Målsättningen  är att vara framsynt och att se till att man fattar ett beslut som är långsiktigt. 
Se i diagrammet nedan de nya distriktskännetecknen , som har formen FI n, där n är en löpande nummer 1-
9 samt distriktenas medlems- och klubbantal (läget per 10.3.2021).             
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Distrikt FI 1 

 

Se i bilderna nedan det nya FI 1 distriktets kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 2 
 

Nedan F 2 distriktets kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 3  
 

Se nedan FI 3 distriktets kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 4 

 

Se nedan FI 4 distriktets komuner och klubbar 
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Distrikt FI 5 

 

Se nedan FI 5 distriktets kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 6 

 

Se nedan FI 6 distriktets kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 7 

 

Se nedan FI 7 distriktets kommuner och klubbar. 
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Distrikt FI 8 

 

Se nedan distrikt F 8 kommuner och klubbar 
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Distrikt FI 9 

 

 Se nedan FI 9 distriktets kommuner och klubbar.
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Positiva följder av en ny distriktsindelning 
Förändringen gör det möjligt att tillägna sig nya och bättre arbetssätt och att förenhetliga praxis i 

distrikten. Distrikten får relativt sett mera distriktsmedel att disponera, något som ger bättre 

resurser att stöda klubbarna. Det blir också lättare att välja medlemmar till uppgifter i 

distriktsorganisationen då medlemmarnas antal i distrikten ökar. 

Den nya distriktsindelningen ger bättre möjligheter att ordna effektiv skolning, vilket ger klubbarna 

bättre färdigheter för serviceuppdrag i sina egna hemkommuner.  

I distrikten kan man förnya sina arbetssätt, såsom t.ex. guvernörernas klubbesök, aktiviteter i 

distriktet, kommunikation osv. Regionernas och zonernas ordförande får en viktigare roll och 

betydelse. Detta ger bättre beredskap än tidigare för blivande lionsledare i distrikten.    

Förändringen påverkar inte klubbarnas lokala serviceverksamhet. Samma klubbaktiviteter kan 

fortsätta. Samarbetet mellan klubbarna fortsätter som förut, även om grannklubben kan tillhöra ett 

annat distrikt efter förnyelsen. Distriktsgränserna är enbart organisatoriska och påverkar inte 

samarbetet mellan klubbar och distrikt. 

Ändringen möjliggör en lättare organisation inom lionsförbundet och en förnyelse av 

administrationen.  Det innebär också inbesparingar i administrationskostnader, t.ex. beträffande 

mötes- och resekostnader.. 

 

 

Utmaningar för en ny distriktsindelning 
Under planeringen av distriktsförnyelsen har utgångsläget varit att den nya distriktsindelningen 

träder ikraft 1.7.2023.   

Om årsmötet godkänner förslaget till ny distriktsindelning, behandlas beslutet av LCI:s styrelse på 

oktobermötet 2021. Efter behandlingen i LCI:s styrelse går förslaget till följande LCI-årsmöte 2022 

för att fastställas. Efter denna behandling är MD 107 redo att ta den nya distriktsindelningen ibruk 

1.7.2023. I diagrammet nedan finns en utförlig tidtabell. 

Tidtabellen ger möjlighet att använda mycket tid till att planera och bygga upp den nya 

distriktsorganisationen och dess verksamhet.   
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