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 Distrikt 101 M  2020–2021 

DG-brev  Nr. 11 

 

Samma fast ändå 

annorlunda 

Tack så mycket för ett 

bra samarbete under 

verksamhetsåret. 

Jag är mycket stolt över att vi har kämpat 

oss igenom ett helt år i pandemin. Tack till 

alla medlemmar i vårt distrikt för allt!  

Klubbarna har var på sitt sätt ”överlevt” 

Corona-året och vi ser framemot ett år 

som mer eller mindre blir som vanligt.  

En stor sak är att vi alla har tagit till oss de 

digitala möjligheterna. Kanske inte riktigt 

önskat från början men under 

omständigheterna säkert nödvändigt och 

ofta överraskande lyckats!  

Glad är jag också att vi verkligen har växt 

till ETT distrikt M.   

Stora önskan av alla är att vi kan träffas på 

riktigt! Stor chans att det blir av inom de 

närmaste månaderna. Jag ser verkligen 

framemot att kunna träffa er! 

Jag är glad att få kunna ändra från en 

”köksbords-distriktsguvernör” till en 

närmast föregående distriktsguvernör 

som inte behöver jobba hemifrån längre. 

Glad att vara Lion!  

 

 

Medlemmar 

Vi avsluter 

verksamhetsåret med 

1387 medlemmar. Det 

betyder att vi har minskat med 92 

medlemmar netto. Vi gick tillbaka med 

144 men vi fick in 52 nya medlemmar.  

Märk att LC Tierp Freja avvecklades (-17) 

för att gå tillsammans med LC Tierp (+17). 

Lycka till i den nya alliansen!  

Efter alla samtal jag har haft med 

klubbarna kan jag säga att pandemin 

generellt sett inte är skälet till avhopp. 

Däremot kan pandemin varit anledningen 

för att ta steget efter flera år av tvekan.  

Dock vi alla kan väl vara överens om att vi 

behöver många nya medlemmar och det 

ska vara jämnfördelat, med tanken på 

ålder, kön, bakgrund osv.  

Jag önskar alla lycka till med rekryteringen 

av nya medlemmar kommande åren. 
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Fadder! 

När vi får in en ny medlem i 

klubben är det mycket 

viktigt med medlemsvård. 

En fadder är viktig för den 

nybliven Lion. Du som fadder ska berätta 

vad Lions står för, historien om Lions och 

om de fem globala frågor: Diabetes, Syn, 

Hungersnöd, Miljö och Barncancer. 

Lion-apparna är mycket lämpliga för att 

visa vägen i vår organisation för nya Lions. 

Kort, informativt och modernt. 

Fördjupning går att hitta på 

www.lions101m.se, www.lions.se och 

www.lionsclubs.org. Ett tips är att inte 

börja med den stora 

internationella hemsidan: 

man kan lätt gå vilse om 

man inte har bas-kunskap 

om Lions och då får man motsatt effekt! 

En rolig app är MyLion. Ett lätt sätt att till 

exempel kunna hitta vilken klubb en ny 

lionvän tillhör eller hur många 

medlemmar en klubb har. Om alla 

registrerar sig i MyLion kommer appen att 

fungera bättre och bättre.  

Appen Sveriges Lions har en bra inledning 

om vilka vi är, om etik och syften, Lions 

historia, vad Lions gör och även Tidningen 

Lion är med. 

Facebook: många klubbar har en sida på 

FB och även distrikt 101 M. Alla kan skriva 

ett inlägg om saker som händer i 

distriktet.  

 

lions101m.se  

En uppmuntran för alla 

faddrar och icke faddrar: gå 

in på www.lions101m.se. 

På vår hemsida finns information om 

Lions allmänt, uppgifter om distriktsrådet, 

aktuella händelser, mötes dagordningar 

och protokoll, info om LCFM, resursbank 

med olika intressanta handledningar.  

Har du en aktivitet på gång? Skicka bilder, 

affisch för publicering på distriktets 

hemsida till webmaster@lions101m.se. 

På så sätt kan vi inspirera och hjälpa 

varandra, hitta möjligheter för samarbete. 

Men tänk även på att registrera 

aktiviteterna på MyLion, så att alla Lions 

kan ta del av det vi gör.  

 

Sveriges Lions Handbok 2021–2022 

Det är fortfarande möjligt att beställa 

Handböcker 2021–2022.  

Mejla beställningen till Lena 

lena.nyquist6@gmail.com.  

Kostnader kommer att ligga mellan  

35 – 45 kr. 

 

 

Fredsaffischtävlingen  

svensk vinnare 20-21 
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Medlemsavgifter 

Den internationella avgiften 

är USD 43 för fullbetalande 

medlemmar. 

Familjemedlemmar, studerande och 

medlemmar under 30 år betalar 

USD 21,50. LCI har beslutat att inte ta ut 

någon inträdes eller charteravgift under 

HELA 2021. 

Medlemsavgift nationell:  

Årsavgift är 340 kr per medlem.  

För familjemedlemmar i samma hushåll 

(max fyra) 170 kr. 

Distriktsavgift: 120 kr per medlem per år. 

Familjemedlemmar, studerande och 

medlemmar under 30 år betalar 60 kr. 

 

 

Convention 2022 

Från Dr. Jung-Yul Choi, 

Internationell president:  

På grund av pågående utmaningar med 

covid-19 har den internationella styrelsen 

beslutat att flytta Lions internationella 

kongress 2022 från New Delhi, Indien, till 

Montréal, Kanada.  

 

Lycka till!  

Jag önskar Lena, Christer 
och Anki ett stort lycka till 
med att leda distrikt 101 M 

tillsammans med distriktsrådet. 

 

 

Jag önskar er en väldigt skön sommar! 

 

Tack för att ni gett mig förtroendet under året. 

VI SES! 

 

  
 

 

 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 

magda@cemarkingnordic.se 

 
30 juni 2021 
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