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Samma fast ändå annorlunda
Kunskapsdagen den
25 oktober var
fantastisk. Vi
lyssnade på flera
intressante
föreläsningar och
hade bra
diskussioner om
Lions arbete. För att
de flesta
medlemmar inte
kunde vara med kommer presentationerna på
lions101m.se.
Vi genomförde distriktsrådsmötet och
kunskapsdagen på korrekt Corona-anpassat-sätt.
Det diskuterades med mera om hur vi kan
organisera insamlingsaktiviteter Corona-säkert.
Tänk på tipspromenad, fototävling,
skogspromenad, digital auktion, sälja lotter
genom Facebook osv.
På ZO-utbildningen pratades om kontakt med
klubbarna. Zonordföranden är framförallt den
närmaste kontaktpersonen för en klubb. Alla ZO
vill hålla ett zonmöte eller vill vara med på
klubbmöten, lika som GAT-teamet vill besöka
zonmöten för att höra vilka önskemål som finns
hos Lionsklubbarna eller hur de kan hjälpa.

Distanskurs
för digitala möten
I denne ansträngande tid har det
blivit vanligt att hålla digitala
möten med GoToMeeting, Teams, Zoom eller
liknande program. En fördel med digitala möten
är att vi kan ha kortare och effektivare möten.

Lions Distrikt 101 M vill slå ett slag för att öka
kunskapen inom området digitala möten. Tanken
är att erbjuda online träning i små grupper med
målet att deltagarna ska kunna logga in på ett
digitalt möte, kunna hantera mikrofon och
kamera. Desto mer man deltar desto bättre blir
man som resulterar i bättre genomförda möten
utan krångel som stör. Wolfgang Streith är
kursledare och tar dig steg för steg genom
programmet. Inbjudan för olika tider i november
och december skickas ut och vi räknar med
många anmälningar. En bra chans för dig som
aldrig ”vågade” vara med.

Distriktsmöten 2020
Vi kan vara glada att distriktsråden
för båda Distrikt GD och Distrikt B
beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018–2019.
Rösträknarna avslutade sitt uppdrag för de tre
digitala distriktsmötena den 24 oktober och
protokollen finns snart på hemsidan.

Distriktsrådsmöte 2
Kunskapsdagen
24–25 oktober Hällefors
IPDG Thorbjörn Bengtsson gästade oss på en
föreläsning om Lions i framtiden. Lions klubbar
behöver ta in grupper av samma ålder eller med
samma idéer för att kunna överleva. Ta in grupper
projektvis. Klubb i klubben. En riktig tankeställare!
Viktor Sundman, koordinator för LEO, pratade om
vad vi kan tänka på om vi vill kontakta yngre för att
vara med i Lions som LEO. Tre lärdomar fick vi med:
Självständighet, Stöd från Lions, Nytta med nöje!

Handböcker och Chevronmärken
På Distriktsrådsmötet tog de
närvarande zonordförandena
med sig handböckerna och
Chevronmärken för zonen. De
övriga skickar jag med posten.
Fakturor för handböckerna
skickas till kassörerna. Jag har
ett antal handböcker kvar för
klubbar som vill beställa i efterhand. Handboken
finns att lada ner som PDF på lions.se, sök:
handbok.

LCFM rapporterar:
Inför julen kan klubbmedlemmarna
marknadsföra fonden hos företagare, att i stället
för julklappar skänka en gåva till vår fond. Vi har
ett speciellt gåvobrev för ändamålet.
Ytterligare ett bra sätt att marknadsföra fonden
är att använda vår informationsfolder som nu
finns i en nytryckt upplaga. Den kan beställas
genom e-post till info(at)lcfm.se eller telefon
072-515 76 00. Insättningar av aktivitetsmedel
från klubbar skall göras direkt till fonden på
bankgiro 900–6784 och inte via
distriktskassören, som ändå får den
informationen från oss.

Medlemmar
I slutet av oktober räknar vi 1467
medlemmar. Vi fick 18 nya
medlemmar och 30 lämnade
Lions sedan 1 juli.

HOOYO
Rapport från projektledaren:
Under månaden har projekt
HOOYO:s tipspromenad
genomförts på ett antal orter
under Världsliondagen 8
oktober. Tyvärr var det regnigt
så deltagandet blev inte så
stort. Tipspromenadens frågor
finns att skriva ut på www.lions101m.se och går
att genomföra när som helst under hösten och
vintern. Utomhusaktiviteter är mycket
välkommet under pandemin.
Ett kampanjblad om HOOYO är utskickat till
samtliga medlemmar i distriktet så kännedomen
om HOOYO bör vara god. Det har börjat komma
in intäkter till HOOYO och i skrivande stund är
det 1 600 kronor på kontot.
En rapport från Somalia visar att Lionsklubbarna i
Bossaso nu jobbar med att planera utbildningen
till barnmorska och tar fram kriterier för
antagning till utbildningen. I Sverige söker vi
barnmorskor som volontärer att arbeta med
utbildningen i Somalia.
Det har också kommit till vår kännedom att två
gravida kvinnor avlidit och en kvinna ligger i
koma i Beeliwacatay. Vår hälsoklinik behövs på
plats redan nu!

Faktura rekommenderade
avgifter
DK Hans Eriksson kommer att
skicka ut fakturor for
rekommenderade avgifter.
Observera att de är frivilliga inbetalningar for
olika viktiga ändamål. Distriktsrådet lagt till en
rekommendation för distriktets ungdomsläger på
90 kr. Klubbkassören ska fylla i hur mycket
klubben vill betala för de olika poster, mejla
listan till DK samt överföra pengarna.
Upprop: vid betalning till distriktet skriv tydligt
ändamål och klubb.

Ungdomsläger 2021
I distriktet planeras ett
internationellt ungdomsläger i
Högbo Sandviken, Pellbo Avesta
och Stockholm med tema svenska
natur och kultur för ungdomar 17–21 år, 11–31
juli 2021. Värdklubbarna LC Avesta och LC Gävle
är tacksamma om ni satsar på Lions
Internationella ungdomsläger. Ytterligare
information finns på distriktets hemsida.

”Tillsammans – Lions
Quest”
är en värdegrundskurs som
vänder sig till personal
inom förskola , grundskola, gymnasium, barn och
ungdomsledare samt föräldrar. Det är ett
systematiskt värdegrundsmaterial där
målsättningen är att verka för en trygg uppväxt
och förebygger bland annat exkludering och
psykisk ohälsa. Utbildningen utvecklar
färdigheter i att: -Arbeta tillsammans, -Visa
respekt för andra människor, -Ta ansvar och fatta
positiva beslut, -Handskas med konflikter, -Sätta
upp mål. På Nibbleskolan i Hallstahammar har
personalen genomgått Tillsammans utbildningen
26–27 oktober. Känner du en skola eller en klubb
som har intresse i kuren, kontakta gärna Ulf
Carlsson, ulfcarlsson06(at)gmail.com.

Nomineringar och
vakanta poster
2:VDG: Inför kommande
verksamhetsåret behöver vi i
distrikt M en andra vice distriktsguvernör. Till
den här posten kan endast Lions klubbar
nominera. Kolla i din klubb om ni kan nominera
en medlem som har intresse att ställa upp som
2:a VDG. Om du själv ser det som en utmaning
att vara med och kunna utveckla Lions som
framtidens distriktsguvernör, se till då att din
klubb nominerar dig. Klubben kan även
nominera en medlem från en annan klubb.
Skicka nomineringarna till Valnämndens
ordförande Arne Andersson,
arneleander(at)telia.com senast den 31-01-2021.
RVN: klubbpresidenter och sekreterare fick mejl
från Riksvalnämndens ordförande för nominering
till flera poster inom MD 101 Sverige. Skicka in
klubbens nomineringar senast den 31-12-2020.
101 M: I distriktet finns några lediga befattningar
som ska tillsättas NU! Vi behöver en YEC, en ZO i
zon 2 och en ZO i zon 8.

Motioner till riksmötet ska sändas in till Lions
kontor senast 30 november. Så ta chansen att
påverka Lions Sveriges framtid!

Miljöpriset 2021
Världsdiabetsdagen
den 14 november. Hoppas att
många klubbar ordnar en aktivitet runt temat.
MD:s GST har skickat information och material
till Diabeteslunken. Det skulle väl vara fantastiskt
om hela Sverige skulle delta i tipspromenaden!
Och om 14/11 inte passar, får ni visst ta en
annan dag!
Till våren planerar GST ett Tältprojekt och ett
Miljöprojekt.

Sista dag för att lämna förslag till priset 20–21 är
söndagen den 24 januari 2021. Hur du anmäler
kan du se på Lions hemsida under Miljö eller
mejla direkt till jan.eksvard(at)inacre.se.
På hemsidan: information från Lions
Miljökommitté och Lions Miljöjury.

Från LCIF:
Hittills har klubbarna i
distriktet inte betalat in till
LCIF. Om man inte kan
göra aktiviteter så kanske
man kan donera en liten
slant från klubbarna.
Kampanj 100 är den största insamlingen genom
tiderna och projektet pågår till 2022. Insamlingen
sker i förebyggande så att när katastrof sker så
skall det finnas medel för att kunna rycka ut med
en gång och inte starta en insamling när
katastrofen är fakta.

Kalender
Kolla alltid på distriktets hemsida
lions101m.se för den aktuella
kalendern.
I november 2020: Workshop internetmöte, på
distans
14–15 november 2020: GR 3 digitalt
14 november 2020: Världsdiabetesdagen
31-12-2020: deadline nominering MD
15–17 januari 2021: NSR (digitalt)
29–31 januari 2021: GR 4
31-01-2021: deadline nominering 101 M
13 februari 2021: DR 3, internetmöte
I februari: Digitala Lion
23 april 2021: DR 4
24 april 2021: DM 2021
7–9 maj 2021: RM 2021 Borås

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(at)lions.se
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