Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Åren går fort och nu är snart januari förbi. Jag hoppas att ni alla har fått fina jul- och nyårshelger fyllda med
just det ni önskade. Jag önskar er alla ett härligt 2018. Ett år som kommer att innehåll mycket Lions.

Distriktsråd 3
Nästa distriktsråd är den 17 februari i Örebro på Scandic Väst. Kallelse är på väg ut. Nu har vi lagt distriktsrådet
mitt i distriktet för att så många som möjligt ska ha tillfälle att komma.

Zonordförande
Ni som zonordförande är viktiga i distriktsarbetet och det är viktigt att ni på era zonmöten tar upp frågan om
distriktssammanslagningen för information och diskussion.

101b:s hemsida
Bidra gärna med artiklar och bilder till vår hemsida för 101 B. Skicka era bidrag till Lars-Eric Jacobsson, Lc
Kilsbergen. Mail: larseric.jacobsson@swipnet.se

Medlemsantal
Vi är just nu 872 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. I hela världen är vi 1.420.031 medlemmar.
Det innebär en minskning både på distriktsnivå samt i hela världen, men det kan bero på att det är tidigt i
månaden och klubbarna inte har hunnit att ta in nya medlemmar eller rapportera dem. Jag hoppas att siffrorna
ser bättre ut i slutet på månaden.
Inger Persson gör ett förträffligt jobb med att påminna oss som glömmer att göra månadsrapporterna i tid. Hon
har också fått oss att börja rapportera aktiviteter i MyLCI

Missa inte årets medlemssatsning – medlemskampanjen!
För varje ny medlem du tar in till din klubb har du möjlighet att
delta i utlottning av resa till Convention i Milano 2019. Dragning
av vinnare sker vid Riksmötet i Ronneby 2018. Du kan göra en
viktig insats för Lions genom att bidra till att vi blir fler
medlemmar!
Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i MyLCI när
den nya medlemmen registreras.

Nya EU-regler
Nya EU-regler från maj 2018 ersätter PUL (personuppgiftslagen) angående publicering av registrerade medlemmar
utanför EU´s gränser. Dokument från Kent Benediktsson, registeransvarig MD 101 har skickats ut till presidenter
och sekreterare i klubbarna.

Britt Nilsson
DG 101B

Motioner
Två motioner inkom till distriktsrådet. Båda i rätt tid. En motion från Lc Fjugesta om Världens Barn och
samarbetet med Radiohjälpen, den andra från Lc Nora om fredaffischtävlingen. Båda motionerna är skickade till
GRO med avslag från distriktsrådet. Jag vill rikta ett stort tack till båda klubbarna, det är bra att vi har engagerade
medlemmar som skriver motioner.

Artister promotar Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn, ”De
glömda barnen”
Den har redan varit i Västerås och Karlstad, men du har chansen i
Örebro, Conventum Kongress, lördagen den 3/2 2018 kl.13:00
Den går även i Stockholm, Uppsala, Luleå, Göteborg, mm.
Turnéplanen kan du hitta på Lions hemsida.
Äventyret Alladin ger oss i Lions en chans att synas i våra gula jackor
och att efter föreställningen samla in pengar till De Glömda Barnen och
sprida information om både Lions och De Glömda Barnen.

Conventionandelar
Missa inte chansen att kunna komma till Las Vegas på Convention 2018
för 100:-. VDG Ulf Carlsson, Lc Kungsör har skickat till samtliga
klubbar om Conventionandelar. Klubbarna är tilldelade andelar utifrån
medlemsantal. Meddela Ulf hur många klubben vill ha, om ni avstår att
köpa så ska ni meddela även det. Det finns fortfarande några andelar
kvar, så passa på. Vinnaren dras på distriktsrådet i Örebro den 17 februari.

Lions Quest – Tillsammans
Stiftelsen Lions Quest bedriver en liten, men mycket bra och uppskattad, verksamhet och har en personal
på endast 0,5 heltidstjänster. Personalen och styrelsen gör allt vi kan, för att budskap och information om
våra värdegrundsutbildningar ska nå ut till så många skolor och idrottsklubbar som möjligt. För att vi ska
lyckas bättre med att nå ut och att kunna genomföra fler utbildningar varje år måste vi få mer hjälp av
Lions klubbar runtom i landet.
Vi vet att många av Lions klubbar har goda kontakter med både skolor och idrottsklubbar, till exempel i
samband med fredsaffischtävlingen samt när stipendier och bidrag delas ut. Passa på i samband med alla
kontakter med skolor och idrottsklubbar att säga några ord om Tillsammans – Lions Quest och att dela
ut en broschyr eller ett produktblad till rektorer och föreningsledare – det är allt som behövs för att väcka
intresse!
Mottot för Lions i Sverige är För samhällsansvar och livskvalitet och ett viktigt sätt att ta vårt ansvar
och att förbättra livskvaliteten är att fler Lions Quest-utbildningar genomförs i skolor och idrottsklubbar
runtom i Sverige. Det kommer att vara till nytta för både vuxna och barn samt för hela vår framtid i
samhället.
Besök hemsidan www.lions-quest.se ofta, för där lägger vi fortlöpande ut information om kommande
kurser, artiklar från genomförda kurser med mera. Bli även vän med oss på Facebook och följ oss på
Twitter.

It-enkät
Funderingar runt hur it-vanorna ser ut bland Lions medlemmar har gjort att man har skickat ut en enkät till
samtliga medlemmar i Sverige. Det är bra om så många som möjligt fyller i den så att det blir ett rättvisande
underlag. Har du ingen bra relation till datorn så är det bra om du ber någon om hjälp att fylla i den, för att få
din åsikt med också. Ditt svar önskas senast 9 februari.

Distriktets ledarskaps utbildning
Tyvärr fick vi ställa in ledarskapsutbildningen som skulle ha ägt rum söndagen den 28/1 i Hallsberg då det var
för få anmälda. Vi kommer tillbaka med en ny spännande utbildning någon gång under mars/april. Håll utkik.

Nomineringar
Påminnelse från distriktets valnämnds ordförande Sven-Eric von Wachenfeldt om att nomineringar till posten
som 2 VDG och nomineringen ska skickas till vonwachenfeldt@gmail.com senast 1 februari.

Ungdomsläger
Sommaren 2019 är det dags för vårt distrikt att anordna ungdomsläger igen. 2010 var lägret i Degernäs,
Degerfors, 2013 i Fryksta, Kil, 2016 var meningen att vi skulle ha ett läger i Surahammar som tyvärr blev
inställt. Dags att börja att leta efter värdfamiljer. Jag har haft ungdomar boende hemma hos mig vid båda
tillfällena och jag har fortfarande fin kontakt med många av dem.

Distriktsmöte nominering till posten som 2 VDG och att nomineringen skickas till, senast den 1 feb.
Passa på att anmäla er till vårens Distriktsmöte i Västerås Aros Congress Center den 28 april.
Ni fick ett mail från Sven-Eric von Wachenfeldt den 3/1 med inbjudan och information. Ni kan också hitta mer om
distriktsmötet på 101b:s hemsida eller facebooksidan Lions Distrikt 101B.

Ta det försiktigt i det omväxlande vädret och var rädda om varandra.
Britt Nilsson
DG 101 B

