Verksamhetsberättelse Lions distrikt 101-U
2018-07-01 till 2019-06-30
Lions distrikt 101U har avslutat sitt 44:e verksamhetsår som var distriktets sista år utan
ombildning. Från 1 juli 2019 ingår distriktets klubbar i distrikt 101-O som är nybildat och
består av 101-U och 101-A.
Distrikt U bildades 1975 och hade vid verksamhetsårets utgång 865medlemmar fördelat
på 37 klubbar. En hel del har hänt under dessa 44 år. Mer information om distriktet finns
att läsa i Krönikan Vikingadistriktet 1980–1919 som kommer delas ut till alla
medlemmar.
Verksamhetsåret inleddes i samband med Convention i Las Vegas. Där fick vi, blivande
DG vår slututbildning. Verksamhetsårets första och konstituerande GR1 hölls dessutom i
Las Vegas.
I samband med konventet tillträdde Gudrun Björt Ingvadottir från Island som IP med
mottot Bortom Horisonterna. Gudrun representerar en viktig milstolpe i Lions över
hundraåriga historia som den första kvinnliga IP.
Under verksamhetsåret har vi haft 6 protokollförda GR-möten. Samtliga protokoll finns
att läsa på MD’s hemsida. De stora frågorna har varit ombildningen av MD101 från 10 till
5 distrikt (S, V, O, M och N) samt få ordnade processer för internationella projekt.
Genom ombildandet blir distrikten fullvärdiga.
Riksmötet i Västerås var rikt besökt av våra medlemmar och vårt mingel som vi bjudit in
till samlade ett75-tal gäster.
Verksamhetsområde för 101-U är geografiskt Uppsala län och med Sala och norra
kommunerna i Stockholms län. Verksamheten bedrivs i distriktets klubbar. Klubbarna
arbetar i enlighet med Lions etik och Lions syfte och för Lions uppgift. Distriktet har
bestått av 39 klubbar och 7 zoner.
Årets mål för distriktet har varit att genomföra fattade beslut på RM 2017 0ch 2018 och
förbereda distriktets verksamhet och organisation så att vi är väl förberedda för det nya
distriktet. Ett mål vi anser vara nått. Beslut har fattats av GR att nya distriktet har
namnet MD 101-O.
Distriktsteamet har besökt zonmöten och ett stort antal av de enskilda klubbarna.
Huvudbudskapen har varit att värva nya medlemmar och ledarutbildning då det har varit
distriktets främsta satsningsområden.
Distriktsrådet har under perioden genomfört 3 möten i Uppsala och i Vaxholm. Till detta
2 Distriktsmöten. Distriktets DG-presidium har sammanträtt 4 ggr för att förbereda
mötena.
Klubbarna har arbetat aktivt många år med att få nya medlemmar men trots det har
medlemsantalet minskat under gränsen för att vi skall vara ett fullvärdigt distrikt. I
början av verksamhetsåret var vi 904 Lions och vid dess utgång var vi 865. Klubbarna
ansvarar för sin egen medlemsrekrytering. Förutom GMT’s energiska arbete har distriktet

sedan 2 år tillbaka försökt stimulera klubbarnas rekryteringsarbeten genom att avdela
medel för särskilda aktiviteter samt stå för inträdesavgiften. Tyvärr har två klubbar fallit
ifrån, LC Alunda och LC Upplands-Bro efter fleråriga försök att ”rädda” dem. GMT’s försök
att bilda en ny LEO-klubb i Uppsala har ännu inte burit frukt.
Under verksamhetsåret har några ZO från vårt distrikt deltagit i en ZO-utbildning
tillsammans med A-distriktet och några medlemmar har även deltagit i ledarskapsutbildning. I A-distriktets årliga presidieutbildning i mars deltog ett flertal
klubbpresidiemedlemmar från MD 101-U.
Distriktet har försökt stödja och stärka Stiftelsen Lions Quest och verka för att kurser
hålls inom distriktet. Kurser har hållits i distriktet på följande orter:
•
•
•

Öregrund med målgrupp skola 1 st.
Alunda med målgrupp idrottsförening 1 st.
Bålsta med målgrupperna, idrottsledare och förskolepedagoger 4 st.

Lions cancerforskningsfond upplevs allt mer i fokus när det gäller dels fonden i sig men
även som ett medel för att rekrytera nya medlemmar. Genom ombildande av distrikten
har en ny fond bildats Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige
Uppsala-Örebro Den gamla fonden kommer så småningom att upphöra.
Lions Cancerforskningsfond vid UAS har från distrikt 101-U mottagit 3 331 545 kronor
under verksamhetsårets. Vid uppföljning av utbetalade medel från klubbarna så fördelar
de sig 2016–2017 med c: a 30% lokala-, 25 % regionala- och 55% internationella
aktiviteter.
Efter att i flera året inte varit verksamt har nu åter hedersrådet ”återuppstått” och
kunnat bistå distriktet med sina stora erfarenheter.
Under året har vi också haft tre jubilerande klubbar. LC Uppsala 70 år och LC Bålsta och
LC Sollentuna 60 år.
Den nya organisationen med GMT, GLT och GST har börjat finna sina former och är en
bra förutsättningen för det nya stora och omfattande distrikt 101-O.
Med det avslutar jag distrikt MD 101-U, s verksamhetsberättelse 2018–2019 vilket också
är den sista i distriktets 44-åriga historia.
Jag vill tacka alla, DG. presidiet, distriktsrådet, klubbarna och enskilda Lions för ett gott
samarbete under det gångna året och önska det nya distriktsrådet och DG. Presidiet i
101-O all lycka till med verksamhetsåret 2019–2020 i det nya distriktet MD 101-O.
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