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Samma fast ändå
annorlunda

GRATTIS!
Ett stort grattis till Lena Nyquist,
LC Hallstahammar som har blivit vald till
Distriktsguvernör 2021–2022.
Ett lika stort grattis till Christer Wallin,
LC Norberg, som har blivit vald till Första
Vice Distriktsguvernör för nästa
verksamhetsår.
Också grattis till de valda revisorerna
Lars-Olov Green, LC Lindesberg och
Kurt Bohman, LC Valbo samt suppleanter
Agneta Andersson, LC Lindesberg /Kristina
och Erik Perjos, LC Malung.
Välkomna alla
medlemmar som
fortsätter eller kommer
ny i distriktsrådet.
Grattis och välkomna
alla nya klubbstyrelser.
Och inte minst välkomna till alla nya och
pågående medlemmar!!

Glad att vara Lion!

Distriktsrådsmöte 4
Mötet genomfördes den 17 april i Gävle i
hybrid form. Det var ett trevligt möte och
vi gick genom alla förberedelser för
distriktsmötet. Rapporterna och planer
ligger ut på hemsidan. Redan det sista DR
i verksamhetsåret men vi är inte klara
med jobbet för
det här Lionsåret!
Bara en grej vi
inte har klarat i
distriktet: en kandidat till 2:a VDG!

Distriktsmöte 2021
Lördag 24 april 2021 höll vi för första
gången i historien av Distrikt 101 M ett
hybrid distriktsmöte!
Det kändes som vi hade ett vanligt möte,
dock att prata med en skärm med flera
videobilder känns lite konstigt. Speciell
teknik också. Man kan inte visa bilder på
skärm, synas själv också ock peka på
något som man har i händerna. Det var
nog lite konstigt för deltagare på avstånd
också!
Men jag ar tacksam att alla deltagare
hade bra ”mötesvana” och visade mycket
tålamod.

Det visade sig också att vi kan ha
det festligt på ett digitalt sätt.
Det var så roligt att se att många
hade en flaska eller ett glas ’bubbel’ redo
for att skåla efter mötet. Jag såg även
några grupper som samlades framför
datorskärmen för att utbringa en skål på
det nuvarande och kommande Lions år.
Jag hoppas att ni festade vidare efter att
vi hade avslutad sändningen.
På DM togs beslut att
Lionsklubbarna i distrikt M
fortsätter driva projekt HOOYO.
Vi samlar in 610 000 kronor
under projektperioden 2021–08
till 2022–09. Projektgruppen kommer att
ansöka matchande Grants till LCIF.
Detaljer ligger ut på nätet under Projekt
Hooyo och under DM 2021.
För det andra togs beslut om ett
stimulanspaket för rekrytering av
nya medlemmar för nästa verksamhetsår.
En klubb kan söka bidrag på 50% av
nettokostnaden för ett arrangemang.
Distriktet avsätter en summa på maximalt
1000 kr per klubb.
Sammanslagning av zon 5 och zon
6 är ett faktum nu.
Under förmiddagsprogrammet höll präst
emeritus Stefan Nilsson parentation över
avlidna lionmedlemmar 2019–2021.
Diabetessköterska Eva Mårtensson från
Gävle sjukhuset höll en intressant
föreläsning om Diabetes. Hon berättade
om skillnaden mellan Typ 1 och 2. Som
tack överför vi 5 000 kr till
Barndiabetesfonden.

Riksmöte 2021 8 maj 2021
Även Riksmötet hade för första
gången ett hybridmöte som
sändes från Kista, Stockholm.
Några punkter: Hjälpfonden: varje distrikt
kommer att kunna bevilja 100 000 kr i
bidrag till projekt som passar inom
Hjälpfondens stadgar.
De Glömda Barnen, DGB, är avslutad som
projekt, men pengar som skickas in
öronmärkt till DGB kommer att användas
för projektets ändamål.

Lejonkrona
Den prestigefulla
Lejonkrona är det här året
tilldelad till LC Borlänge p.g.a. projektet
Water Means Life. Nyckelord i
motovationen: ett väl genomtänkt och
genomarbetat projekt, väl underbyggt,
lyckat resultat, bra ekonomisk hantering,
ordentliga underlag och information.
Grattis LC Borlänge! Priset, ett inramat
foto av Lejonkronan, kommer att delas ut
under Guvernörsrådsmöte 2 som
förhoppningsvis kommer att hålas fysiskt
den 28–29 augusti 2021 i Kista.

Ut ur idet!

En spontan idé!

Det känns som vi kommer ut ur våra iden!
Många har fått sprutorna, våren kommer
och vi längtar att komma i gång med
aktiviteterna. Klubbar börjar träffas,
digitalt eller utomhus och spanar nya
möjligheter.
Så skönt att vi kan visa att VI LIONS finns!
Fortsätt att vara mycket försiktigt och
respektera restriktionerna! Bättre att
vänta lite längre nu än att inte kunna
fortsätta alls!

Hjälp Lions hjälpa!
Har du fått vaccination?
Swisha en slant till Lions!
Många har fått den första
vaccinationen eller redan
den andra också. Publicera på Facebook,
klubbens hemsida, på anslagstavlor
budskapet:
Har du fått dina sprutor? Skänk en slant
till Lions för att hjälpa Lions att hjälpa!
Jag är övertygad att ni får in några slantar!

Senaste tiden har jag varit på
klubbesök hos några klubbar bada
fysiskt som digitalt. Jag vill gärna bli
inbjuden till ett månadsmöte eller en
aktivitet.

Medlemmar
I skrivande stund har vi
1400 medlemmar.
Nyligen fick jag vara med
vid intagning av en ny medlem! För att få
ännu mer Lions kan vi ta tillfället att
planera medlemsrekryteringsaktiviteter.
GAT-teamet kan vara till stor hjälp. Bjud
gärna in en GAT-teammedlem för att få
råd och idéer!
Rekryteringsstimulanspaketet kan bli en
tillgång för att få volontärer eller nya
medlemmar också.

Workshop ”Digitala Lion”
Det annonserades på
DR4 att vi kommer att
köra workshoppen
Digitala Lion minst en
gång till. Planerat är nu två korta digitala
sessioner på 2 timmar lördag 29 och
söndag 30 maj. Alltså en och samma
deltagargrupp deltar två dagar i rad,
kl. 10 – 12. Kursen ”Digitala Lion” handlar
om alla digitala Lions-verktyg, hur de
digitala medierna i Lions är uppbyggda
och hur dem kan användas på bästa sätt.
Om en eller två medlemmar från varje
klubb deltar i kursen, kan kunskapen läras
ut i klubben. Inbjudan skickas till alla.

Workshop ”Digitala möten”
Många av oss har deltagit i
ett digitalt möte men vill nu
kunna ordna själv en digital
träff. Wolfgang Streith kör
en workshop på fredag 28 maj.
LCI har ett eget mötesprogram LCI
Connect, ett program speciellt för Lions
och är relativt lätt att använda, lika med
Zoom eller Teams. I workshoppen lär
deltagarna att ordna ett möte med LCI
Connect. Bra att en person av varje klubb
kan ha varit med i en workshop. Anmälan
till wolfgang@streith.se senast 26 maj.
Önskar din klubb en timme skräddarsydd
hjälp med digitala möten, ta i så fall
kontakt med Wolfgang

Digitala möten
Framtid: jag hoppas verkligen
att vi snart kan träffas fysiskt
men vi har nu upptäckt flera möjligheter.
Det kan vara smidigt om vi har digitala
möten i arbetsgrupper för att slippa
resetid och kostnader. Eller om vi håller
ett blandat fysiskt och digitalt möte.
Ta det bästa från båda!

Distriktets hemsida: lions101m.se
På hemsidan finns ”allt”:
protokoll, information,
instruktioner,
utbildningar, nyheter,
aktiviteter mm.

Barndiabetesfonden

Trots sjukdomens allvar och omfattning
råder stor okunskap om typ 1-diabetes.
Under maj 2021 kommer
Barndiabetesfonden genomföra en
kunskapssatsning där dem tillsammans
med deras samarbetspartners,
företagsvänner och eldsjälar sprider
kunskap om typ 1-diabetes. Med denna
kampanj hoppas fonden sprida
information för att underlätta för alla
barn och familjer som lever med
typ 1-diabetes.
Lions i Sverige kan hjälpa till genom att
sprida information och göra en insamling.
Tips är att köra FB insamlingarna till minst
31 maj. På kampanjsajten
www.barndiabetesfonden.se finns mycket
information som kan spridas. Materialet
till kunskapssatsningen Lions på
www.barndiabetes.sharepoint.com .
Länkarna och en Powerpointpresentation
finns också på www.lions101m.se.

Miljö
För Världsmiljödagen 5 juni
och Världshavsdagen 8 juni
med fokus VATTEN hittar man på SverigeLions hemsidan www.lions.se under Miljö,
förslag och idéer om aktiviteter, Lions
miljö-och vattenlunk med frågor och svar,
en tävling och information för en lyckat
Vattenaktivitetsdag.

Kalender
28 maj Workshop Digitala möten

5 juni Världsmiljödagen

29 maj Workshop Digitala Lion del 1

8 juni Världshavsdagen

30 maj Workshop Digitala Lion del 2

11 september DR 1
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

13 maj 2021

