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På grund av ett misstag från Multipeldistriktet (MD) var under en tid under detta 

verksamhetsår inga LCIF MD eller DC registrerade. Detta innebar därför att vi bl. a. inte 

fick tillgång till nödvändig information. 

 

Detta visar att registreringar är ytterst viktiga! Detta gäller givetvis även för klubbarna att 

den månatliga registreringen av medlemmar uförs, liksom att även klubbarna varje 

verksamhetsår, registrera ny styrelse! 

Klubbarnas sekreterare eller administratorer registrerar detta på MyLCI. 

 

I skrivande stund är det bara 52 klubbar som har utsett LCIF CC (klubbkoordinatorer). 35 

klubbar saknar därför LCIF CC. Jag uppmanar därför desa klubbar att snarast utnämna 

klubbkoordinatorer och då gärna på flera år. Sveriges DC är förordnade för 3 år. 

 

En annan rapportering som är viktig är aktivitetsrapportering i MyLion. Detta framkom 

på min nyligen genomgångna utbildning i LCIF i Köpenhamn.  

Aktivitetsrapporteringen är till för att MOTIVERA och också för att skaffa NYA 

MEDLEMMAR!. 

 

Kampanj 100 är nu avslutat. Sverige tillhör Lions konstitutionella område IV (CA IV). Det 

finns inom Lions åtta stycken konstitutionella område. Afrika är det senaste. 

Målet med Kampanj 100 var at samla in 300 miljoner US$. Resultatet blev mer än så.  

Totalt samlades det in 325 144 409 US$. 

Vårt konstitutionella område var lite trögt i början, Men den 30 juni 2022 när kampanjen 

avslutade hade vi nått uppsatt mål. 

 

Oberservera att våra donationer alltid går till samhällets bästa. 

 

Under 2021 och 2022 har LCIF beviljat 47,6 miljoner US$ till hjälp för Ukraina. 

 

I vilka länder utanför Ukraina har LCIF beviljat katastrofbidrag sedan den 1 juli i år? 

Argentina, Mexico, Korea, Italien, Marocko, Mali, Brasilien, Nepal, Niger, Kanada. 

Pakistan, Senegal, Dominikanska republiken, Filipinnerna, Thailand, Indien, Kina, Förenta 

Staterna, Mauretanien, Sri Lanka och Uruguay. 

Alltså över hela världen. 

LCIFs verksamhet som verkligen behövs kommer till stor hjälp runt om i världen. 

 

Aktiviteten Bring Quality to Life (BQtL) som utgår från Sverige är TÄLT verksamheten i 

samarbete med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) sedan 2004. Detta är 

den internationellt mest kända aktiviteten som drivs av Lions Sverige. Numera deltar även 

EU:s civilförsvarsmekanism (ERCC) i aktiviteten. Lions Sverige köper in tält som lagras i 

MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan, från FN eller EU, om hjälp vid 

katastrof- och krissituationer kan MSB, som utför uppdraget åt ERCC, ge människor i nöd 

tak över huvudet tack vare tälten. Med varje tält medföljer även fem filtar. Vid 

tältleveransen kan svenska Lionsrepresentanter följa med.  

 

Nu är emellertid lagren tomma efter att 340 tält levererats till översvämningsdrabbade 

Pakistan. 

 

Jag har ännu inga uppgifter om aktiviteten på världslion dagen den 8 oktober då insamlade 

medel skulle gynna BQtL aktiviteten. 

 

Donera till LCIF. Alla donationer behövs och gör oerhörd nytta! Och det är aldrig för sent 

att donera. Då finns medel för hjälp direkt tillgängligt! 
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Som ni alla känner till innebär en donation på 1000 US$ att klubben kan hedra en 

Lionsmedlen och även icke medlem för hedervärd insats till samhällets nytta genom att dela 

ut en MJF (Melvin Jones Fellowship) eller PMJF (Progressive MJF). 

Utnyttja denna mer än ni gör. Av dokumentationerna som jag ser är dessa möjligheter 

stora för de flesta klubbarna i 101S. 

 

Ett förslag är att klubbarna själva ställer upp ett donationsmål! 

 

Jag tror att det var detta som LC Romelåsen gjorde. Deras donationsmål var att stödja 

Ukraina! 

ZO och 2 vice distriktsguvernör Anders Rendik leder nu detta projekt. 

Detta startade alltså som ett klubbprojekt och har nu via zonprojekt, distriktsprojekt, MD-

projekt nu nått att bli ett skandinaviskt projekt då även Finland deltar! 

 

Det kom en förfrågan om Elverk som fungerade bra och hade hög verkningsgrad om inte 

krävde så mycket bränsle. Våra klubbar i distriktet var snabba att anförskaffa dessa. 

Elverken används bl.a. på daghem, skolor, sjukhus och på brandstationer så att 

verksamheten där kan hållas igång. Genom att uppskatta hur många vi hjälper är detta en 

utmärkt aktivitet att rapportera i MyLion. Uppskattningsvis meddelade Anders Rendik att 

på daghemmen hjälper vi 30 personer. Det viktiga är tt vi rapporterar Antalet personer 

som blir hjälpta behöver inte vara exakt. Uppskattningar är tillräckliga! 

 

Ett ammat (som jag kan tro, troligen från början var klubbprojekt) är Lions Rent Vatten  

(LRV) som år 2008 startades gemensamt av tre Skåneklubbar, LC Åhus, LC Reng 

Höllviken och LC Hörby. 

 

Lions hjälper! 

 

Man kan även begära bidrag (Grants) från LCIF. En viktig sak i detta är att man inte kan 

begära Grants från ett redan påbörjat projekt! Så planera först. Begär Grants och starta 

när bidraget är beviljat. Kravet är sedan att man ska kunna samla in lika mycket som det 

beviljade bidraget. 

Enligt senaste uppgifter är det på gång att begära Grants för skolprojekt i Ukraina. 

 

Att man måste samla in själva gäller dock inte så kallade nödbidrag (Emergency Grants). 

Men alla egna insamlingar gör givetvis stor nytta! 

 

Lars-Åke Truedsson 

LCIF DC, 101S 


