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Mars har gått fort och nu har vi fått sommartid. Det har varit ett  fantastiskt slut på månaden 

när det gäller väder och vind. Solen har visat sig ett flertal dagar och man känner att våren är 

på gång. Det passar mig alldeles utmärkt, för jag är en vår och sommarmänniska. Vi går mot 

härliga tider!! Jag har fortsatt att besöka några av våra klubbar i distriktet och blir lika glad 

varje gång, genom den positiva och lättsamma stämning som jag upplever i klubbarna. Många 

klubbar håller på och  planerar våraktiviteter, som man räknar med att genomföra nu i april 

och maj. Ni är en vardagshjältar!! 

 

Påminnelse om Riksmöte 2019 

 

Det är hög tid, om du inte redan har anmält dig till Riksmötet i Västerås den 30 maj-2 juni 

2019. Sista dag för att anmäla deltagande är 15 april. Jag är helt övertygad om att det kommer 

att bli en fantastisk helg med massor av trevligheter tillsammans med Lionsvänner. Se mera 

information på www.lions.se 

 

My LCI 

 

Glöm inte att uppdatera samt lägga in den nya styrelsen för verksamhetsåret 2019-2020 i My 

LCI. Observera att den 27 mars 2019 gick LCI in i ett nytt inloggningssystem som heter 

lionkonto. Du ombeds att skapa ett användarnamn och lösenord för att få behörighet till Lions 

Clubs Internationella plattformar. Har du laddat ner MyLion appen så kan du använda dessa 

inloggningsuppgifter, som du skapade i samband med nedladdningen av appen. 

 

Medlemsantal 

 

Vi är just nu  (26 mars 2019) 823 medlemmar i 41 klubbar. Hittills under verksamhetsåret har 

klubbarna tagit in 45 medlemmar, men vi har tyvärr tappat 59  medlemmar varför vi för 

tillfället är på -14 medlemmar. Det som hänt den här månaden är att klubbarna fått 6 nya 

medlemmar men tappat 11. Vi har tyvärr även tappat en klubb eftersom LC Karlstad 

avslutades 2019-02-28 och i distriktet finns det nu 41 klubbar. 

Vår medlemsordförande i distriktet (GMT) Per-Åke Öster har skrivit  till distriktets alla 

presidenter och begärt svar på nedanstående frågor: 

1. Vad var anledningen till att medlemmar valde att lämna klubben? (Mycket viktig fråga.) 

2. Vilka aktiviteter planerar klubben att ha för att värva nya medlemmar? 

3. Har alla medlemmar i klubben fått en uppdatering av sin Lions kunskap? 

 

Ännu har alla presidenter inte svarat och jag vill be er att göra det. Viktigt!! 

http://www.lions.se/


 

 

 

Ungdomsläger – Lions Camp Kohlswa 2019  

 

Planeringen av ungdomslägret i Kolsva vecka 31-32 pågår för fullt och jag är helt övertygad 

om att de ungdomar som kommer att närvara vid lägret kommer att få fina minnen med sig 

hem. Som jag berättat tidigare så kommer de att bo hos värdfamiljer vecka30 och fortfarande 

saknas det 3 värdfamiljer. Det behövs även 3 värdfamiljer för 4 ungdomar som kommer att 

vara kvar vecka 33, en flicka från Japan och två killar från Taiwan. Värdfamiljerna behöver 

inte vara Lionsmedlemmar och de kan vara bosatta i hela vårt distrikt.  Om du eller någon som 

du känner, har möjlighet att hjälpa till med boendet så ska man så snart som möjligt, kontakta 

YEC Måd Lagerqvist på, maddan51@hotmail.com    Jag hoppas att det ordnar sig och som 

jag skrev i mitt förra månadsbrev, så är det här en viktig verksamhet för Lions. Ungdomarna 

vår framtid!! 

 

Distriktsråd 4 samt distriktsmöten i Ludvika,13-14 april 

 

Vid vår sista avstämningsträff i Ludvika, så fick vi veta att det mesta är  ordnat för en bra, 

trevlig och innehållsrik helg i Ludvika. LC Ludvika har gjort ett mycket bra arbete!! Det kan 

nämnas att vi bla blir ett 80 tal deltagare till lördagkvällens gemensamma middag med dans 

och uppträdande. En bra start för det nya Distrikt M. Jag ser fram emot den historiska helgen!! 

 

Katastrofer i världen 

 

Katastrofer i världen avlöser varandra. Nu behövs det hjälp till drabbade områden i Afrika. 

Här kan Du hjälpa till med att bidra med pengar till  

LCIF. 

 

Månadens positiva kom ihåg 

 

” Det lilla kan vara fröet till något stort.” 

” Runt varje moln kan vi finna en guldkant” 

 

Det var allt för den här gången! Jag vill på det här sättet önska dig och dina nära och kära en 

riktigt Glad Påsk!!! 
 

Påskhälsningar 
 

Ulf Carlsson 

Distriktsguvernör 101 B  


