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Glad att vara Lion!

Distriktsrådsmöte 1
Nu hösten börjar
hittar allt fler
klubbar nya sätt
att träffas och att
ordna en
insamlingsaktivitet på
Corona-tryggt
sätt.

Om det blir riktigt höstväder kan vi tänka
på träff i större lokaler, som en biosalong.
På lions.se och olika grupper på Facebook
finns att läsa om aktiviteterna.
Eller vi möts online så att medlemmar
som inte kan eller vågar att vara i en
grupp har möjlighet att delta och vara
”närvarande” ändå.
http://www.lions.se/index.php/en/startmedlemssidan/591-tips-foer-effektiva-onlinemoeten

Samma fast ändå annorlunda
Under hösten kommer att finnas mycket
mer information på hemsidan
lions101m.se såsom DR-medlemmar som
presenterar sig, föreläsningar, rådgivning,
instruktioner och idéer för alla.
Framförallt under den här krisen är det
mycket viktigt att alla håller sig
uppdaterade genom att underhålla
mejlkontakt, läsa de olika Lions
webbsidorna och apparna.

Distriktsrådsmöte 1, den 5
september 2020 i Borlänge
blir ett fysiskt möte. Vi
sitter i en teaterlokal och har mycket
utrymme för att kunna sitta glest.
Ni som inte kan vara med, läs gärna
dagordningen på nätet och ha koll på när
protokollet kommer ut på hemsidan.
Och om du har en fråga eller information,
är det mycket bra att de ringer eller
mejlar din ZO, arbetsgruppskoordinator
eller mig.

Distriktsrådsmöte 2
Distriktsmöte-2020
Kunskapsdagen
23-24-25 oktober Hällefors
Den där helgen har vi chansen att träffas i
olika sammanhang, men om de rådande
Coronareglerna inte
lättnas ska vi hitta
alternativa lösningar
såsom att rösta per mejl
och lägga
ut föreläsningar på nätet.
Den 15 september tas
beslut om detta.

Projekt Lions kunskap digitalt

Distriktsprojekt HOOYO
Hälsocentral med
inriktning mödravård
och utbildning av
barnmorskor.

Kunskap om Lions och informationsströmmen inom vår organisation är i
högsta grad digitaliserat. Vi som
medlemmar ska kunna ta del av precis
den informationen vi behöver för vårt
ideella arbete och för vårt medlemskap,
men också för bra kommunikation
medlemmarna emellan och med styrelse
på olika poster inom Lions.
Därför kommer det att hållas en
workshop om digital Lionskunskap. Först
utbildas en eller två koordinatorer per
klubb, som sedan vidarebefordrar det
lärda till alla medlemmar i klubben.
Det blir ingen raketforskning, men det är
viktigt att vi vet vilka digitala verktyg som
finns, hur de digitala medierna i Lions är
uppbyggda och hur dem kan användas på
enklaste sätt.
Jag håller er uppdaterade om hur och var
workshoppen organiseras.
Medlemmar
I slutet av augusti har vi
1473 medlemmar i
distriktet. En minskning
med 5 medlemmar den här månaden.

Lions Sveriges Distrikt
Mitt startar nu projekt
HOOYO för att rädda
livet på blivande
mödrar och deras barn
i Somalia.
HOOYO betyder mamma, allt som är bra,
positivt och värdefullt.
Syftet med projektet är att med
insamlade resurser bygga en Hälsocentral
i byn Beeliwacatay i Somalia för att ge
populationen i Bari-regionens byar
möjlighet till medicinsk vård.
Hälsocentralen kommer att ha
huvudinriktning på mödravård och
utbildning av barnmorskor. Men det är
inte bara gravida kvinnor som är
målgruppen utom även andra åkommor
kommer att bedömas och i bästa fall
avhjälpas eller skickas vidare till adekvat
hjälp i närmaste stad.
Insamlingen startar den 8 oktober på
Världsliondagen.
https://www.lions101m.se/aktuellaaktiviteter/
På Distriktsrådsmötet kommer vi att höra
om Hooyo och kan vi fråga allt vi vill veta
om projektet.

Register och mejl
Det märks att mejlutskicket inte når alla i
distriktet. Drygt 90 medlemmar har inte
lämnat en mejladress och minst 40
mejladresser är felaktiga. Jag hoppas att
klubbadministratörerna åtgärder detta
snart. Om du inte har fått de senaste tre
utskicken, kolla då om din mejladress
stämmer eller ta kontakt med vår
registeransvarig om ni behöver hjälp:
frank@cemarkingnordic.se

förlorat sin skörd och därmed sin
försörjning, har behovet av basal hjälp
ökat dramatiskt. Lions representanter,
LC Bossaso och LC Bossaso Women är på
plats och bevakar att hjälpen hamnar rätt.

Katastrofhjälpen

5 september 2020: DR 1, Borlänge
15 september 2020:
möteshelg - hur gör vi?
16-22 september 2020: anmälan
8 oktober 2020: start HOOYO
8 oktober 2020: Världsliondagen
23 oktober 2020: DR 2, Hällefors
24 oktober 2020: DM 2020, Hällefors
25 oktober 2020: Kunskapsdag, Hällefors
7 november 2020: Workshop Digitala Lion
28 november 2020:
Workshop Digitala Lion
13 februari 2021: DR 3, internetmöte
23 april 2021: DR 4
24 april 2021: DM 2021
7–9 maj 2021: RM 2021 Borås

Sveriges Lions bidrar med 500 000 SEK i
katastrofhjälp till Libanon.
Mot bakgrund av den massiva explosion i
Beiruts hamn 2020-08-04, med mer än
200 döda och mer än 6000 skadade,
många svårt, och att personer fortfarande
saknas, är behovet av basal hjälp enormt.
Dessutom har 300 000 människor förlorat
sina hem och ägodelar. Lions har via LCIF
och lionklubbar i Distrikt 351 en redan
etablerad närvaro i området.
Sveriges Lions
bidrar med 100 000
SEK i katastrofhjälp
till Somalia.
Mot bakgrund av den stora invasion av
gräshoppor som under våren drabbat
Somalia och som medfört att bönder

Kalender:
Kolla alltid lions101m.se för
den aktuella kalendern.

På vår resa till hjälpinsatser har vi mycket att upptäcka, att lära, att agera.
Låt oss framförallt inte glömma att FIRA! Glad att vara LION!
Magda van Almenkerk – DG 101 M
dg101m@lions.se

