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Samma fast ändå annorlunda

Distanskurs för digitala möten

Precis när vi tänkte
att försiktigt kunna
starta upp våra insamlingsaktiviteter
utfärdades skarpare
rekommendationer
för begränsningen
av smittspridningen.
Det blev ännu
svårare att kunna
arbeta som vi Lions
önskar göra. Nyutvecklade aktiviteter från
klubbar ploppar upp på Facebook, i tidningar och
webbsidor. Andra klubbar har tagit beslut att
inte ordna någon insamling tills situationen blir
mer stabil. Hur man än gör, det är oerhört viktigt
att ta hand om våra Lionsvänner inom klubben
och i bredare sammanhang. Nära vänner är nu
ännu mer värdefulla!
Det är en balansgång mellan
regler, sunt förnuft, Lions uppdrag
och medlemsvård! Men alltid:

Wolfgang Streith (PR) hälsar
välkomna till hans workshop i
hur man hanterar digitala
möten. Det är en introduktion
vad man bör tänka på när man
deltar eller anordnar ett digitalt möte. Nu har
många redan deltagit i digitala möten, kanske
med varierande resultat. Ett bra digitalt möte är
att man är förberedd och inte har krångel när väl
mötet startar, att man kan hantera mikrofon,
kamera och att man har eventuella dokument
redo för delning. Verktyget ZOOM eller TEAMS
kommer användas och deltagare får
instruktioner för uppkopplingen.
Tre nya workshops: 18 januari, 1 och 15 februari
2021. Anmälan till wolfgang(a)streith.se.

Glad att vara Lion!

Distriktets hemsida: lions101m.se
Ta gärna regelbundet en titt
på hemsidan. Den blir
uppdaterad löpande med ny
information. I ett nytt kapitel
publiceras nyheter från
klubbarna:
www.lions101m.se/klubbarnas-aktiviteter/.
Skicka gärna bilder, artiklar och information till
webmaster(at)lions101m.se.

Medlemsregistret
Upprop till registeransvariga i klubbarna: Glöm
inte att registrera månadsrapporter i MyLCI!
Mejla registeransvarige Frank Poot om du vill få
tips: frank(at)cemarkingnordic.se.

Handböcker och Chevronmärken
Handböckerna och
Chevronmärken skickades ut
till klubbarna. Fortfarande är
det möjligt att beställa
böcker. Jag har även extra
Chevronmärken kvar. Så om
du har tappat ditt märke
eller det är slitet, kan du
beställa ett nytt.

Översikt rekommenderade avgifter

Ungdomsläger 2021

DK Hans Eriksson har skickat ut
en översikt om rekommenderade
avgifter till klubbarna. De angivna
ändamålen och summorna är
rekommenderade.
Med stor förståelse att klubbarna just nu inte
kan betala vill jag bara ange att det även är
möjligt att betala senare i verksamhetsåret när
(om) vi kan genomföra våra vanliga eller kanske
nyutvecklade aktiviteter.

Mattias Öberg, arbetsgrupp ungdomsläger,
rapporterar:
På grund av Covid så kan inte LC Avesta eller LC
Gävle ansvara för att ta emot ungdomar från
andra länder eller från Sverige. Vi har
gemensamt beslutat att vi inte anordnar något
läger 2021. Vi kan stå till förfogande för att
anordna läger något annat år.
Tyvärr! Vi satser på ett läger i framtiden!

LCFM
Medlemmar
I början av december räknar vi
1445 medlemmar. LC Årjäng
har slutat som Lionklubb.
Även LC Åmål utträder den här
månaden. Vi är ledsna att klubbarna lämnar oss.
Tack för alla år som medlem. Lycka till
medlemmarna som går över till en annan klubb.

HOOYO
På grund av Corona har det
satts käppar i hjulen för många
aktiviteter inom Lions. Så även
för vårt distriktsprojekt
HOOYO. Det innebär att
distriktet inte kommer att
kunna matcha LCIF:s Grants
som går ut fiskalåret 30 juni
2021. Efter kontakter och i samråd med LCIF har
projektledningen beslutat att flytta fram ansökan
och därmed projekttiden tills pandemin har lagt
sig. Projektledningens förslag är att de medel
som inkommit från allmänhet och klubbar
kvarstår på projektkontot medan projektet är
villande. Tills vi startar upp igen ber vi att spara
pengarna till projektet på eget klubbkonto.
Har du funderingar och/eller frågor kontakta
projektledare Lena Nyquist vdg101m(at)lions.se
eller ring 070-100 19 30.
Tack för ert inlägg så här längt!

Dag Hedin
rapporterar:
Styrelsen för Lions
Cancerforskningsfond Mellansverige UppsalaÖrebro, har beslutat att bevilja forskningsanslag
med 3 milj. kronor. Av 52 inkomna ansökningar
har 30 stycken beviljats, 22 till forskare vid
Akademiska och 8 vid Universitetssjukhuset i
Örebro. Med anledning av pandemin har vi
märkt ett mindre inflöde av gåvomedel. Vi vädjar
till de klubbar som har god ekonomi att lämna
ett bidrag till vår gemensamma
Cancerforskningsfond. Ett annat sätt är att
uppmana företag att skänka en gåva i stället för
julklappar.

Nomineringar och vakanta poster (2)
2:VDG: Inför kommande
verksamhetsåret behöver vi i
distrikt 101 M en Andra Vice
Distrikts Guvernör. Till den här
posten kan endast Lions klubbar
nominera kandidater. Kolla i din klubb om en
medlem 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, låt din klubb nominera dig.
Det kan även nomineras en medlem från en
annan klubb.

Skicka nomineringarna till Valnämndens
Ordförande Arne Andersson,
arneleander(at)telia.com.
Senast den 31-01-2021.

Riksmöte 7–9 maj 2021 Borås

RVN: LP och LS fick mejl från Riksvälnämndens
ordförande för nominering till flera poster inom
MD. Skicka in klubbens nomineringar senast den
31-12-2020.
I distrikt 101 M ställer Åke Nyquist, LC
Hallstahammar upp för posten Vice
Guvernörsråds Ordförande, VGRO. Som ledamot
i Riksvalnämnden för vårt distrikt ställer upp
Per-Åke Öster från LC Hallsberg.
101 M: I distriktet finns några poster som ska
tillsättas redan NU! Vi behöver en YEC
(Ungdomsutbytes Ordförande), en ZO i zon 2 och
en ZO i zon 8.

Lejonkronan
Lejonkronan skänktes år
1949 av kejsaren Haili
Selassie av Etiopien och är
en trofé som överlämnas
symboliskt vid riksmötet till den klubb som under
verksamhetsåret anses har utfört ”mest
aktningsvärda aktiviteter”. Förslag på klubb
skickas till DG senast 1 mars. Se för mer
information distriktets hemsida.

Riksmöte arrangeras i en anda av ÄNTLIGEN och
årets tema är Parasport.
Inbjudan och information finns nu på
www.rm.lions.se.

Kalender
7 och 14 december 2020: Workshop
internetmöte
31 december 2020: sista dag nomineringar MD
15–17 januari 2021: NSR (digitalt)
18 januari 2021: Workshop Internetmöte
21 januari 2021: sista dag förslag miljöpriset
29–31 januari 2021: GR 4
1 och 15 februari 2021: Workshop Internetmöte
13 februari 2021: DR 3, internetmöte
I februari/mars: Kurser Digitala Lion
1 mars 2021: sista anmälningsdag Lejonkronan
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

7 december 2020

