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 Distrikt 101 M  2020–2021 

DG-brev  Nr. 10 

Samma fast ändå 

annorlunda 

 Sverige öppnar sig i fem 

steg. Hur öppnar 

Sveriges Lions sig? 

Vi kan se framemot ljusare tider. På 

sociala medier läser vi mer och mer att 

klubbar träffas, är ute och ordnar en 

aktivitet. Andra klubbar avvaktar tills alla 

medlemmar är fullt vaccinerade innan 

man ska träffas igen. Som tur kan vi i alla 

fall kommunicera via telefon, mejl och 

digitala möten. Tid nog att förbereda oss 

inför hösten!  

 

GRATTIS! 

För valnämnden har det inte varit någon 

lätt uppgift att få en nominering för 2:a 

VDG. Det lyckades éfter Distriktsmötet: 

ett stort grattis till Anki Rooslien,  

LC Hedemora som blev 2:a VDG 2021–

2022. För att det årliga valmötet redan 

hade passerat ordnades ett 

fyllnadsvalmöte med Past Internationell 

Direktor Heinz Ondrejko, PID Bruno 

Ahlqvist, IPDG Svante Hanses, DGE Lena 

Nyquist, 2:a VDG Christer Wallin och DG 

och beslut togs att  välja Anki. 

Lycka till Anki och ha det roligt! 

Glad att vara Lion! 

Workshop ”Digitala möten” 

EXTRA : 14 JUNI 2021  

Om du vill vara förberedd i 
att kunna hantera Lions 
mötessystem LCI Connect, 

anmäl dig så snart som möjligt till 
wolfgang@streith.se  och få en timme 
skräddarsydd instruktion! 

 
Workshop ”Digitala Lion” 
 

Sista helgen i maj 

präglades av digitala 

workshoppar. Först 

praktisk övning i 

användning av LCI Connect som nu är 

redo att användas av alla. Därefter en 

rundtur i den digitala djungeln av 

Lionsinformation på olika hemsidor. Från 

deltagarna kom önskemålet att ha en 

återträff i september. 

 

lions101m.se och Facebook 

Distriktets hemsida 

uppdateras regelbundet. 

Nu kan ni till exempel se 

information om 

Barndiabetesfonden. 

Webmastern Lars-Eric har startat en 

Facebooksida: 

https://www.facebook.com/lions101m.  

mailto:wolfgang@streith.se
https://www.facebook.com/lions101m
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”Gilla” sidan, dela inlägg i ditt konto och 

din klubbs FB-konto, skriv inlägg. 

 

Barndiabetesfonden 

 

 

Barndiabetesfonden har i samarbete med 

Sveriges Lions startat en Facebook 

kampanj för att öka kunskapen om 

diabetes. Som första stora teman på 

Facebooksidan lions101m publicerar vi 

juni månaden ut information om diabetes 

och hur man kan hjälpa. Inte minst med 

att swisha ett bidrag. Like och dela alla 

inlägg! www.barndiabetesfonden.se  

LC Hedemora bjuder in till en konsert till 

förmån för Barndiabetesfonden: 

 8 akter med Hedemora-musiker, 

streamat på Youtube.  Konserten är helt 

gratis, men stöd gärna vår insamling till 

Barndiabetesfonden på swish: 123 320 

0250. https://youtu.be/ivQ9C7X66Nw  

 

 

MyLCI – Klubbstyrelsen 

De flesta klubbar har 

registrerat klubbstyrelsen 

2021–2022 i MyLCI. Om din klubb inte har 

skrivit in den kommande styrelsen gör det 

då så snart som möjligt! 

Glöm inte att registrera Medlems- 

Ordföranden (MO) i klubben och LCIF- 

koordinatorn. Det är viktigt att kunna 

kontakta rätt person. 

 

Sveriges Lions Handbok 2021–2022 

Nu blir det dags att beställa Handböcker 

2021–2022. Innehållet finns också på 

nätet, men det är så skönt att ha ett 

pappersexemplar i handen, men utan alla 

namn som det var förr p.g.a. GDPR. 

Mejla DGE lena.nyquist6@gmail.com 

antal exemplar klubben vill ha. Kostnader 

kommer att ligga mellan 35 – 45 kr. 

Beställ gärna före månadsslut. 

Förmedla samtidigt klubbens webbadress.  

 

Medlemmar 

Antal medlemmar ligger 

nu på 1392. I den sista 

månad av 

verksamhetsåret väljer flera att avsluta 

medlemskapet. Vi alla kommer att göra 

allt vad vi kan för att få mer Lions i 

distriktet. Sakta men säkert kan vi börja 

träffas, arrangera aktiviteter och vara 

aktiva med medlemsrekrytering. 

 

 

LCFM 

 

 

 

Inflödet av gåvor till fonden minskat 

markant det senaste året, särskilt från 

klubbar där möjligheten till aktiviteter 

varit begränsande under året. Intäkterna 

totalt under detta verksamhetsår är 

mindre än hälften mot föregående år. 

http://www.barndiabetesfonden.se/
https://youtu.be/ivQ9C7X66Nw
mailto:lena.nyquist6@gmail.com
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Tacksam för en sista minuten inbetalning 

denna månad om klubben har några 

kronor till förfogande. Klubbar som har 

aktiviteter i sommar och höst kan beställa 

foldrar hos Dag Hedin för att 

marknadsföra fonden.   

 

YEC  

På grund av pandemin 

kommer vi inte heller denna 

sommar genomföra några 

internationella ungdomsläger. I stället 

kraftsamlar vi för att under hösten 

planera för fantastiska lägervistelser 

sommaren 2022! 

 

Miljö 
Årets två pristagare av Lions 

miljöpris arbetar med svensk 

mat. Svensk mat har oftast låg 

miljöpåverkan jämfört med importerad 

mat, lägsta användningen av antibiotika, 

minsta importen av virtuellt vatten och 

bidrar till mer biologisk mångfald. Det 

behövs mer livsmedel från svenska 

bönder. Pristagarna är gården Norrfrid 

Naturbruk utanför Sollefteå och nätverket 

KindaMat i Östergötland. 

 

 

 

Ansökningar till bidrag från Hjälpfonden 

ska fr.o.m. hösten i första hand genom 

distriktet. Nästa ansökningsperiod är  

31 augusti – 31 december 2021. 

LCIF - Kampanj 100 

Kampanj 100, 

kampanjen som 

stödjer 

Lionmedlemmarnas 

hjälpinsatser, förlängs till den 30 juni 

2022. LCIF stödjer samhällen som har 

drabbats hårt av Covid 19. LCIF  har 

beviljat 190 anslag med USD. 3 500 000. 

Sök på www.lionsclubs.org  för allt om 

Kampanj 100. 

 

 

LCICon2021 

Förenade i vänlighet och 

mångfald.  

Lions virtuella kongress 

2021, 26–29 juni, 

kommer att bli vår mest unika kongress 

någonsin! Samtidigt som denna 

årskongress är annorlunda än någon 

tidigare kongress förblir en sak densamma 

— vår hängivenhet för hjälpinsatser. Läs 

mer om programmet på 

https://lcicon.lionsclubs.org/sv/experienc

e/event-schedule/  

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/
https://lcicon.lionsclubs.org/sv/experience/event-schedule/
https://lcicon.lionsclubs.org/sv/experience/event-schedule/
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Kalender 

 

14 juni: Workshop digitale möte 

Juni: Barndiabetes på Facebook  

30 juni: beställning handböcker 

 

 

 

 

 

11 september: DR 1 och XDM 

September: återträff Digitala Lion 

8 oktober: Världsliondagen 

15 november:  fredsaffischtävling 

inlämning

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
9 juni 2021 
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