Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Här kommer ett dubbelnummer för september och oktober. September kom och gick utan att jag hann med
och nu är snart oktober passerat. Det är en intensiv höst på många håll och kanter. Det är otroligt vackert när
solen tittar fram och förstärker alla vackra höstfärger.

Distriktsrådsmöte 1
Lördagen 2 september hade vi vårt första Distriktsrådsmöte i Kil. Det var en tapper skara på 14 personer som
besökte mötet. Protokollet kommer inom kort att finnas på distriktets hemsida.
På mötet presenterade Åke Nyqvist en ny PR-plan, framtagen av konsultföretaget Springtime. Lars-Eric Jacobsson
visade upp brev-/ och powerpointmallar med Lions nya profil. De ska användas framöver för att vi ska se lika ut.
PR-plan och mallar är utskickade till samtliga ZO för vidare distribution ut till zonens klubbar.

De Glömda Barnen.
På Världslionsdagen den 8 oktober 2017 började insamlingsperioden för De
Glömda Barnen och insamlingen pågår till 31 december 2017.
Insamlingsmålet är 500 SEK/ Lionmedlem. Ett litet kort i I-phonestorlek med
en enkel information om De Glömda Barnen och swish-/ PG-nummer
delades ut vid Distriktsmötet 2 september för distribution till dom som vill
stödja insamlingen. Fler kort finns att beställa gm. Lion Per Krantz,
perkrantz@telia.com Lionklubbar betalar som vanligt in till distriktskassören
och märker inbetalningen med avsändande klubb och DGB.
På MD´s hemsida finns ett bildspel om projektet i Adana, Turkiet. Man kan
se bilder från flyktingarnas boende och även hur Sveriges Lions hjälp har
kommit fram via bilder från skola, matutdelning och Lionstält. På hemsidan
kommer också att läggas ut en enklare presentation i powerpoint över årets
projekt, www.lions.se/medlemmar/De Glömda Barnen.
Produktionsbolaget Norberg & Dröse turnerar från 26 december 2017 med
föreställningen Aladdin. Där har Lions möjlighet att visa upp sig och samla
in pengar till De Glömda Barnen.

Jubileumsinsamlingen
Jubileumsinsamlingen är nu avslutad och klubbarna kan ansöka om medel från Jubileumsinsamlingen för projekt
till förmån för Barn och Ungdomar i Sverige med särskilda behov. Ca 1.7 milj. SEK finns att fördela och
ansökningsblankett finns på MD´s hemsida/Lions 100 år. Sista ansökningsdag är 30 juni 2018. Har ni några
funderingar så hör av er till Elisabeth Emanuelsdotter Voll emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com

Conventionandelar
Ta chansen att 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 måste ni meddela även det.

Britt Nilsson
DG 101B

GST
GST (Global Service Team), är en ny befattning inom hela Lionsorganisationen och meningen är att alla distrikt
inom detta verksamhetsår ska utse en GST som tillsammans med distriktets LCIF-koordinator vid behov ska bistå
klubbarna vid aktiviteter.
Läs mer om GST på http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GST-MD-Coordinator.pdf
Känner du att det skulle vara ett intressant uppdrag för dig så hör av dig till mig så får vi diskutera vidare
kring det.

Ny distriktsindelning
P.g.a. sjunkande medlemstal inom distrikten har RM beslutat att en ny distriktsindelning ska genomföras.
En arbetsgrupp finns inom 101 B som består av DG Britt Nilsson Lc Kil, VDG Ulf Carlsson, Lc Kungsör och
stadgesekreterare Per-Åke Persson Lc Eda.
Med miskat antal medlemmar måste vi slå samman distrikt för att inte behöva höja medlemsavgifterna och för
att få medlemmar som är villiga att ställa upp och ta på sig förtroendeuppdrag. På riksmötet i våras togs ett
beslut att vi ska minska antalet distrikt i Sverige. Idag har vi 10 distrikt och vi behöver i stort sett halvera
antalet. De två norrlandsdistrikten 101N och 101P har redan beslutat sig för att gå samman. Det är där man
redan har och kommer att få de längsta avstånden. Vi i vårt distrikt har fått ett ”frieri” från 101 GD (101
GävleDalarn) de vill gärna gå tillsammans med vårt distrikt. Det ser ganska lika ut i de båda distrikten, man är
starka och välkända i de mindre orterna, där ni som Lionsmedlemmar i era klubbar gör ett bra arbete och har
ett gott anseende.
Det är ett bra förslag för då kan vi gå samman som hela distrikt och inte behöva dela upp distriktet, dessutom
har vi Lions Cancerforskningsfond gemensamt med 101GD och 101 U.

Medlemsantal
Vi är just nu 878 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. I hela världen är vi 1.429.263 medlemmar
(nästan 1,5 miljoner Lions)

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 bifogas.

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.

101b:s hemsida
Besök vår hemsida och hitta lite av varje som kan vara användbar. Lars-Eric Jacobsson, Lc Kilsbergen sköter om
vår hemsida och gör ett bra jobb med den. Just nu kan du hitta en mycket läsvärd artikel om Lc Hagfors där.
Inloggning till Distriktets och MD:s hemsida:
Användarnamn: 101b
Lösenord: britt

LCIF
Jag vill passa på att slå ett slag för LCIF och dess arbete. Har klubbarna pengar i aktivitetskassan som inte är
öronmärkta, så är LCIF ett jättebra alternativ att skicka pengar till. Ni kan läsa nedan vad pengarna har använts till
de senaste månaderna. Ett bidrag här kan också tillgodoräknas klubben för att dela ut en Melvin Jones Fellowship.
När serviceprojekt är för stora för en klubb eller ett distrikt att klara av på egen hand finns Lions Clubs
International Foundation (LCIF) där för att hjälpa till. Ett utmärkt exempel på hur samarbetet mellan Lions och
LCIF fungerar är när en katastrof har slagit till.
Under sommaren kunde världen se hur naturkatastrofer drabbade olika delar av världen. Södra Asien, delar av
Indien, Nepal och Bangladesh har drabbats av kraftiga monsunregn. Bara i Mumbai rapporteras det att mer än 1
000 personer har omkommit. Under de senaste tre månaderna har LCIF beviljat 20 nödfallsanslag till södra Asien
på sammanlagt USD 125 000. I juli orsakade översvämningar i Japan både att människor dog och bostäder
förstördes. LCIF har beviljat ett större katastrofanslag på USD 100 000 för att hjälpa till med återuppbyggnad.
I augusti orsakade orkanen Harvey stor ödeläggelse längsmed Texas kust från Houston till Louisiana. Under en av
de värsta naturkatastroferna i USA:s historia har tusentals människor förlorat sina hem och allt de äger. Vissa har
även förlorat familjemedlemmar. LCIF beviljade omedelbart ett större katastrofanslag på USD 100 000 för att
hjälpa till med insatserna att återuppbygga. Två veckor efter orkanen Harvey drabbades Florida och andra områden
i sydöstra USA av orkanen Irma samt den förstörde många av öarna i västra Atlanten och i Karibiska havet.
Samtidigt drabbades Mexiko av den kraftigaste jordbävningen på 100 år. LCIF har beviljat ytterligare två anslag på
USD 100 000 till stöd för Lions insatser efter orkanen Irma och jordbävningen i Mexiko. Och alldeles nyligen
beviljade LCIF ett anslag på USD 100 000 för att hjälpa Puerto Rico med insatserna att återuppbygga efter orkanen
Maria.
Enligt LCIF dör fortfarande 400 personer varje dag på grund av mässling, de flesta av dem är barn. En säker och
effektiv mässling vaccin kostar bara cirka USD 1. Läs mer om LCIFs program bl.a. mässling på
http://www.lcif.org/SW/index.php
Hjälp Lions hjälpa!

Handboken
Rättelser och tillägg till 101B s 38-39
Det har blivit många fel, men här försöker vi att rätta till några.
Margareta och Sven-Eric von Wachenfeldt har bytt klubb från
Lc Eda till Lc Arvika.
GLT, ledarskapsutveckling
Sirkka Nilsson, Lc Hallstahammar
Frössvivägen 55, 73440 Hallstahammar
tel 0220-14408, 073-5105113
owe.nilsson@live.se

VO
Sven-Eric von Wachenfeldt, Lc Arvika
Kvinnor i Lions ingår GMT:s uppdrag med medlemsutveckling
Leo ingår i YEC:s uppdrag

Världens Barn
Frågan har varit uppe varför vi inte är med i Världens Barn längre?
Den största och viktigaste anledningen till att MD inte skrivit nytt avtal med VB, är att Guvernörsrådet beslutat att
vi skall genomföra egna nationella och lokala insamlingar i syfte att stärka varumärket Lions.
Lions behöver närma sig allmänheten och tala om Lions hjälpinsatser inte via annan organisation och komma i
skymundan, vilket vi gjort i samarbetet med VB.
Det är nu dags att möta allmänheten med Lions budskap och samtidigt skapa intresse för medlemskap i Lions.

Distriktsrådsmöte 2
Påminnelse om extra distriktsråd samt distriktsråd 2 i Norberg.
Lördagen den 11 november 2017 kl.10:00 Plats: Värdshuset Engelbrekt, Engelbrektsgatan 56, Norberg
Dagordningen bifogas. Anmälan görs till DG senast 1/11 2017
Priser för DR-mötet den 11 nov 2017
Lunch 100:-inkl. lättöl, vatten och kaffe
Middag 150:-inkl. inkl.sallad och lättöl
Hedersrådet 2017-11-12
Lunch Bufe´ inkl. lättöl, vatten och kaffe 150:Dubbelrum 2017-11/ 12 950:- inkl. Frukost,
Enkelrum 2017-11/12 750:- inkl. frukost
Beträffande övernattning på Hotell Engelbrekt måste
beställning ske senast sista oktober, p.g.a
uthyrningsläget under heligen 11 – 12 nov.

Distriktsmöte
Det går redan nu att anmäla sig till vårens Distriktsmöte i Västerås Aros Congress Center den 28 april.
Ni fick ett mail från Sven-Eric von Wachenfeldt den 11/10 med inbjudan.

En fortsatt skön höstmånad önskas Er alla!
Britt Nilsson
DG 101 B

