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Samma fast ändå annorlunda

Distanskurs för digitala möten

Vi är redan halvvägs i
verksamhetsåret, eller
hellre sagt: vi har en
hel termin kvar för att
kunna göra allt vi vill
och kan! Snart har vi
workshoppar
”Digitala möten” med
Wolfgang Streith.
I mars blir kursen
”Digitala Lion” av som
en digital variant. I AU
har vi bestämt att distriktsrådsmötena och
distriktsmötet kommer att hållas som digitala möten.

Workshoppen om digitala möten
har varit en succé. Deltagarna har
fått en introduktion eller en
fördjupning i möjligheterna. För att
vi som Lions framöver säkert
kommer använda digitala media för
att kunna mötas vill jag starkt rekommendera att
anmäla dig till workshoppen om du vill öva och kunna
ställa frågor.
Tre nya tillfällen: 18/1, 1/2 och 15/2. Anmälan till
wolfgang(a)streith.se.

Sorgbesked
Vår distriktskassör Hans Eriksson avled hastigt den 2
januari. På grund av hans sjukdom var det svårt för
honom att utföra uppgifterna som kassör, men i
höstas mådde han bra och kunde han aktualisera
bokföringen till sin stora glädje. Tyvärr fick Hans ett
kraftigt backslag i sjukdomen strax före jul.
Våra tankar är först och främst med familjen samt
med LC Kolsva som saknar en trogen medlem.

Ny distriktskassör
Som distriktets nya kassör ställer upp Sergei Ljessnoi
från LC Gävle och han fortsätter även nästa
verksamhetsår. Tack Sergei!
Vi håller på med att lämna över bokföringen till
honom. Jag ber om förståelse att utbetalning av
inskickade reseräkningar och fakturor dröjer tills
Sergei har kunnat behandla dem. Mejla mig dina
frågor och reseräkningar så länge. Fakturor för
medlemsavgifterna kommer senare.

Kursen ”Digitala Lion”
Kursen ”Digitala Lion” om alla
digitala Lions-verktyg, hur de
digitala medierna i Lions är
uppbyggda och hur dem kan
användas på bästa sätt. Även den blir en digital
variant. Två tillfällen: 13 mars eller 14 mars 2021.
En eller två medlemmar från varje klubb deltar i
kursen. Sedan kan kunskapen läras ut i klubben. För
information, önskemål om deltagandet eller datum
kontakta Frank Poot: frank@cemarkingnordic.se.

Distriktsrådsmöte – Distriktsmöte
Distriktsrådsmöte 3 blir ett digitalt
möte. Information följer med
kallelsen/inbjudan. På grund av de
rådande omständigheterna blir båda
distriktsrådsmöte 4 och distriktsmötet
digitala också.
Anpassade datum: DR 4: 17/4; DM: 24/4.
En arbetsgrupp undersöker hur vi kan genomföra ett
trevligt, intressant och meningsfullt möte utan
tekniskt krångel.

Klubb - ZO - GAT
Zonordföranden är en mycket viktig
kontaktperson mellan klubbarna och
distriktsrådet. Tveka inte att
kontakta din ZO för att ställa en
fråga eller för att berätta om en bra
idé. Din ZO har som uppgift att förmedla önskemål,
information osv. En ZO finns också till för att hjälpa
klubbarna och för att samordna zonmöten. För att
kunna utföra dessa uppgifter, är det viktigt att
klubbarna och ZO har en öppen kommunikation.
Svara gärna på frågor och skicka tillbaka ifyllda
enkäter. Vi gör allt detta för att behålla en stark,
trevlig och levande organisation. GAT-teamet finns
för att stödja zonordförandena och klubbarna med
råd och idéer.

LCFM
Lions
cancerforskningsfond
har delat ut 710 000
kronor till åtta forskare som är verksamma inom
hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Det
handlar om olika sorters cancerformer med fokus på
bland annat ärftlig livmodercancer, skivepitelcancer,
prostatacancer och bröstcancer. För att läsa hela
artikeln googla på ”710 000 kronor till
cancerforskning”.

Miljöpris
Sista dag att nominera till Sveriges Lions miljöpris är
söndagen den 24 januari 2021. Information hittas på
lions101m.se och lions.se.

Medlemmar
I början av januari hade vi 1427
medlemmar. Antal nya
medlemmar detta
verksamhetsår: 24. Fantastiskt!
Välkomna alla nya Lions.
Netto minskning av antal medlemmarna: 52.
LC Åmål tänkte först avluta, men några medlemmar
ville gärna fortsätta i Åmål. LC Åmål kommer att
samarbeta med GAT-teamet så att klubben har de
bästa förutsättningarna!

HOOYO
Det visade sig att under det
löpande verksamhetsåret
distriktet inte kan samla in
tillräckligt nog med medel för att
kunna utnyttja LCIF:s anslag.
En ny ansökan skickas in för nästa
verksamhetsår.
Men det betyder inte att
projektet ligger nere. Tvärtom, vi behöver er
engagemang för att kunna genomföra byggandet av
vårdcentralen nästa år!
Varför inte planera en insamling för Hooyo i våren?

Lejonkrona
Senast 1 mars 2021 kan ni lämna
in ett förslag till DG vilken klubb
ni anser förtjänar utmärkelsen.
Se för mer information
distriktets hemsida.

Nominering 2:a VDG
Inför nästa verksamhetsår kan vi
välja Lena Nyquist till DG, Christer
Wallin till 1:a VDG och vem blir
teamets 2:a VDG? Ta kontakt med
Arne Anderson om du känner en
Lion som kan och vill bli 2:a VDG kommande
verksamhetsåret. Eller ange själv ditt intresse. Också
om du har intresse för senare år hör vi det gärna!
Skicka nomineringen till Valnämndens ordförande
Arne Andersson, arneleander(at)telia.com.
Senast den 31-01-2021.

Riksmöte 7–9 maj 2021 Borås
Inbjudan och information finns nu på
www.rm.lions.se och på Facebook.

NSR
Nordiska
Samarbetsrådet,
NSR, kommer att
organiseras som
ett digitalt
evenemang den
16–17 januari 2021 med tema Natur och hållbar
utveckling. Det är ett utmärkt tillfälle för oss alla att
söka ny inspiration, spänning och idéer för att hjälpa i
våra klubbar, och att utöka personliga nätverk av
Lionsvänner. Hela evenemanget är gratis.
Workshoppar och föreläsningar som Agenda 2030,
GAT-service, membership & leadership, New Voices,
Young Lions, Diabetes, LCIF, Digital tools.
På www.nsr2021.org kan du läsa hela programmet.
Men du kan välja till vilka workshoppar eller vilka
föreläsningar du vill ansluta. Det är en stor fördel
med NSR digitalt. Allt sker på engelska. Jag
rekommenderar starkt att anmäla er och vara med!

Upprop: I varje klubb behövs en kontaktperson för
LCIF som kan ta emot och förmedla aktuell
information från och till LCIF. Några klubbar har
redan utsett en. Det vore till stor hjälp om alla
klubbar registrerar en LCIF-kontaktperson i MyLCI.
Mejla gärna också namnet till Agneta Andersson
aga48@telia.com.

Kalender
16–17 januari 2021: NSR (digitalt)
18 januari 2021: Workshop Digitala möten
24 januari 2021: sista dag förslag miljöpriset
30 januari 2021: GR 4 digitalt
1 och 15 februari 2021: Workshop Digitala möten
13 februari 2021: DR 3 (digitalt)

LCIF

1 mars 2021: sista anmälningsdag Lejonkronan

För en översikt om vad Lions
Clubs International
Foundation kan göra titta på
lionclubs.org, välj svenska och
klicka på Upptäck och LCIF:s uppgift.

13 och 14 mars: Kurser Digitala Lion
17 april 2021: DR 4 digitalt
24 april 2021: DM 2021 digitalt
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

14 januari 2021

