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Samma fast ändå annorlunda
I skrivande stund är
det kallt och soligt
väder. Det känns i
hjärtat att vi vill vara
aktiva som Lions, att
vi vill träffa varandra
och att vi vill kunna
hjälpa människor
som behöver hjälp.
Tiden är absolut inte
säker och vi är
bundna till många obligatoriska och självvalda
restriktioner. Men längtan finns!
Vi blir mer och mer nyfikna på de digitala
möjligheterna. Många har varit med i en
workshop Digitalt Möte eller Digitala Lion och
publikationer på Facebook är många, som är
tydliga signaler att vi vill ”blomma upp” i våren.
Största önskemål är absolut att vi kan träffas
fysiskt och att vi kan titta varandra i ögonen och
att vi kan diskutera och skratta vid samma bord.
Framöver kommer vi säkert hitta en bra balans
mellan fysiska och digitala möten.
Fortfarande: Glad att vara Lion!

Workshop ”Digitala Lion”
Workshoppen ”Digitala
Lion” om alla digitala Lionsverktyg, som genomfördes
13 och 14 mars 2021 var
välbesökt och deltagare av flera klubbar var
mycket engagerade. En dag intensiv granskning
av hur de digitala medierna i Lions är uppbyggda.
Man lärde hur de kan användas på bästa sätt i
ett varierat program med att lyssna,

experimentera själv och tid att ställa frågor. Vid
slutet av dagen var alla nöjda, dock också trötta
efter en dag av intensivt arbete.
Några utvärderingar:
- bra fördjupning
- önskas en lätt version
- ni gjorde ett superjobb
- nu kunde jag registrera mig
- önskas en fördjupningskurs
- önskas en uppföljning.
IT-gruppen kollar hur vi kan uppfylla det mesta
av önskningarna. Vi tänker även upprepa
programmet senare i våren för att ge övriga
klubbar en chans att delta. Frågor eller
anmälningar till Frank Poot:
frank@cemarkingnordic.se.
Sist dock inte minst: ETT STORT TACK till Frank,
Lars-Eric, Wolfgang och Lars-Gunnar!

Distanskurs om digitala möten
Har du frågor om hur du kan
ordna ett digitalt möte eller vill
du öva själv eller med din klubb?
I så fall, ta kontakt med
Wolfgang Streith,
wolfgang@streith.se.
Utöver de kända mötesprogrammen som Zoom
och Teams finns nu LCI Connect, ett speciellt
utvecklat mötesprogram för Lions.
Användarvänligt, upp till 75 personer och gratis.
www.lionsclubs.org/sv - LOGGA IN - klicka på blå
knapp ”Connect BETA”

Distriktets hemsida: lions101m.se
Var kan jag hitta
mejladresser av alla ZO?
Vem är Lions Quest
koordinator? Vem är med i
GAT teamet och vad gör
GAT? Hur kan jag registrera
mig i MyLCI? Vilken uppgift har en
klubbsekreterare? Vilka klubbar finns i andra
zoner? Vem är president i klubben. Dagordning
DR? Vilka aktiviteter har klubbarna i distriktet?
Svar på dessa frågor och på många fler, finns att
hitta på www.lions101m.se .
Vill du lämna in en rapport inför ett DR? Vill du
dela bilder av klubbens aktivitet? Vill du dela en
intressant eller viktig skrivelse? Mejla Lars-Eric
Jacobsson: webmaster@lions101m.se.

Digitala möten
Distriktsrådsmöte 4
17 april 2021 blir ett digitalt möte.
DR 3 som digitalt möte med Teams gick väldigt
bra, båda med tekniken och deltagandet. AU och
IT-gruppen jobbar på att DR 4 blir minst lika bra.
Mötet blir "hybrid", som betyder att presidiet
och organisatörerna sitter tillsammans och
övriga deltagare deltar digitalt genom
mötessystemet Teams. En kallelse/inbjudan
skickas ut senast 30 mars. Runt 11 april skickas
Teamslänken till alla anmälda. Mötet börjar
kl. 10 och man ansluter senast 10 minuter före
mötet. IT-gruppen står till förfogandet för att
hjälpa till om du har problem med anslutningen.

Distriktsmöte 2021 den 24 april

Andra Vice Distriktsguvernör:
2:a – 1:a – GÅ!
Tyvärr har vi i vårt stora distrikt
inte kommit fram med en
kandidat till 2:a VDG. Men det är
inte för sent att anmäla dig själv
eller att nominera en Lion som
vill ställa upp. Vi behöver dig!
Men, come on!! Ni vill väl inte påstå att vi i ett
distrikt med 74 klubbar och drygt 1400
medlemmar inte har en enda person som vill
kunna säga om några år: ” Jag har varit Distrikts
Guvernör 2023–2024” ?! Du kan min mejladress.

Zonordförande och Vice Zonordförande
Distriktet har lika bra behov av en
Zonordförande och en Vice
Zonordförande i varje zon.
Tillsammans med Past ZO ska
trion vara kontaktteamet i zonen. Viktigt för bra
kommunikation i alla riktningar inom distriktet.
För att kunna välja en VZO och ZO är det mycket
viktigt att alla har klubb- och zonmöten på vilket
sätt som helst.

blir också ett "hybrid" möte. Presidiet och
DM-kommittén vistas i LC Gävles lokal.
Värdklubben LC Gävle sammanställer ett
förmiddagsprogram med musik, parentation och
föreläsning. Distriktsmötesförhandlingarna äger
rum efter lunchen. Vi avslutar mötesdagen
festligt. Inbjudan med förhandlingarna skickades
redan ut. Inbjudan till dagens program sänds av
DM-gruppen. Runt 19 april skickas Teams-länken
till de anmälda.
Håll koll på distriktets hemsida där alla underlag
för mötet publiceras.

Personval genom postomröstning.
Klubbpresidenter och klubbsekreteraren får en
kallelse till postomröstning för DG, 1:aVDG,
2:VDG, revisorerna och ersättare senast 22 mars.
De ifyllda röstsedlarna skickas till LC Gävle.
Instruktioner följer med kallelsen och ska följas
noggrant.

Riksmötet den 8 maj blir också ett
digitalt möte.
Covid sätter gränser!
www.rm.lions.se

ZO - GAT
Zonordförandena och GATteamet är redo för att hjälpa er.
Under den aktuella situationen
med vaccinationer är det inte
lätt att ta upp eller anpassa de vanliga
aktiviteterna eller utveckla nya projekt. ZO och
GAT serverar en meny med Covid-säkra idéer.
Möjligen finns något med i klubbens smak. Och
varför inte använda inspirationen för att vara
redo för sommaren och hösten med nya idéer?

Medlemmar
Antal klubbar: 74. Halvvägs i
mars har vi 1409 medlemmar.
Med två nya medlemmar den
här månaden har vi
sammanlagt 27 nya Lions i året 20–21.
Utmaning för oss alla: vi slutar året med mer än
1409 medlemmar!!

LCFM
LCI
Dr. Jung-Yul Choi, Internationell
president hälsar:
Coronapandemin påverkar Lions
arbete runt om i världen. Som
du känner till har den även
orsakat ekonomiska svårigheter för våra
medlemmar och de människor vi bryr oss om.
För att stödja de otroliga män och kvinnor som
tillhandahåller hjälpinsatser tillsammans med oss
har den internationella styrelsen enhälligt röstat
igenom en resolution för att hjälpa våra klubbar.
Inga charter- och inträdesavgifter kommer att
debiteras mellan den 1 januari - 30 juni
2021. Flexibla betalningar – Inga klubbar med
fullgjorda ekonomiska skyldigheter den 31
december, 2020, kommer att stängas av eller
läggas ned på grund av sena betalningar av
medlemsavgifter, till och med den 30 juni 2021.
Full betalning måste mottas innan den
30 juni 2021 för att undvika avstängning eller
nedläggning.
Passa på att ta in pågående medlemmar redan
NU! Eller satsa på att värva nya medlemmar i
vårmånaderna utan att registrering kostar något.
På så sätt kan ni se framemot en festlig intagning
vid det första fysiska klubbmöte!

Från styrelsen:
Hej Lionvänner!
Det är dags för oss att
presentera rapporten för LCFM i februarimånad.
Intäkterna blev 111 382,88 kronor, förgående år
210 309,88 kronor. Omkostnadsprocenten för
månaden är 2,37 % av insamlade medel.
Det är en nedåtgående trend på insamlade
medel. Det är förståeligt under rådande
omständigheter. Vi vädjar dock till klubbarna att
sätta in en slant till vår fond om ni har möjlighet
till det, er gåva betyder så mycket för
forskningen. Gåvor från aktivitetsmedel skall
skickas direkt till fondens konto 900–6784, alltså
inte genom distrikts-kassören, som får
uppgifterna via dessa rapporter. Hela brevet
finns att läsa på www.lions101m.se.

FDI Utvecklingsinstitut för instruktörer
Vi har fyra anmälningar från distriktet till kursen
FDI. Tyvärr meddelade LCI att kursen är inställd
på grund av Covid-restriktionerna. Jag tackar de
intresserade Lions för engagemanget och hoppas
att ni också vid ett nytt tillfälle vill delta i
utbildningen och jag önskar att fler Lions
kommer att visa sitt intresse. När vi får nästa
chans vet vi inte än.

Water Means Life
På Facebook skriver Mursal
Isa: Lions hittar vatten i
Hamure, Somalia. ”Största
vattenkällan i området” enligt
borrföretaget. Hamure är en by som ligger ca 70
km från den tidigare lyckade vattenanläggning i
Beeliwacatay. Varje borrhål ger ca 150 000
människor tillgång till vatten. Vilken höjning av
livskvalité betyder det! Mursal Isa rapporterar på
plats i Somalia:
www.facebook.com/mursalismail.isa
Mer information på www.lions.se och en film om
projektet på Youtube. Sök: Sveriges Lions
vattenprojekt i Somalia – Water Means Life.
Ett fantastiskt projekt med Lions Sverige. Tack
projektledare i LC Borlänge för ett väldigt bra
utfört projekt.

Sveriges Lions
Livskvalitetspris 2021

Miljö
Världsmiljödagen 5 juni och
Världshavsdagen 8 juni.
Detta är första året som aktiviteterna kring Miljö
kommer att hållas. Planen är att genomföra
aktiviteter på Världsmiljödagen de närmaste tre
åren.
För Lions miljöarbete på kort och lång sikt
föreslår MD Miljö att insamlingar och större
projekt fokuseras på VATTEN. Det är vårt
viktigaste livsmedel. Rent vatten är en
förutsättning för människors hälsa och för att
man ska kunna bo kvar i ett område, särskilt när
klimatet blir varmare. Därmed kan antalet
miljöflyktingar minska. Vatten knyter ihop Lions
ansträngningar inom social hållbarhet och
åtminstone två av LCI:s fem fokus, nämligen
Hunger och Miljö.
Varje ZO har fått en lista med intressanta och
praktiska förslag för aktiviteter kring Vatten och
Miljö att dela med klubbarna.

Sista anmälningsdag 31 mars 2021.
Lions vill visa att det finns möjligheter
till en ny livskvalitet och
uppmärksamma att funktionshindrade kan uträtta
mer än vad vi tror.
Lions vill tilldela Livskvalitetspriset till personer som
utifrån en medfödd eller senare i livet förvärvad
funktionsskada visat att livet "inte är kört", vilket
handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och
förbättrad livskvalitet trots en till synes svår
livssituation.
Priset kan likväl tilldelas en person som inte har
funktionsnedsättning men som genomfört stora,
betydande och osjälviska insatser för att förbättra en
enskilds eller en grupp av funktionsnedsattas
situation.
Den personliga insatsen för andra bör helst ha en
ideell karaktär. Mer information finns på distriktets
hemsida www.lions101m.se

Fredsaffischtävlingen 2021–2022
Temat: Vi är alla sammankopplade Beställ
Fredsaffischtävlingspaket från lions.se – club supplies
eller skriv till kansli@lions.se. Inlämning senast 15
november 2021.

LCIF
Under kursen ”Digitala
Lion” togs upp var man kan
hitta information om LCIF,
Kampanj 100, exempel hur
pengarna används, syn,
humanitäre hjälp, barncancer, miljön eller
digitala evenemang. www.lionsclubs.org.
Välj ”svenska”, sök ”Kampanj 100”.
MDLCIF-koordinatorn betonar att det finns två
datum som är just nu av särskilt intresse; den 12
juni för Diabetes. Världsliondagen den 8 oktober.

Kalender

8 maj 2021: RM 2021 digitalt

31 mars: sista anmälning för
Livskvalitépris

5 juni: Världsmiljödagen
8 juni: Världshavsdagen

17 april 2021: DR 4 digitalt

12 juni: LCIF dag med tema Barndiabetes

24 april 2021: DM 2021 digitalt

8 oktober: Världsliondagen

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

18 mars 2021

