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September 2021 

Allt material till Världslions-

dagen 8 oktober är klart 

I år är det fokus på Lions Clubs 

Internationell Foundation – LCIF och vi 

riktar blickarna mot Sight First 

och vår gemensamma kamp mot 

behandlingsbar blindhet.  Hela 

Sverige deltar och allt material finns om du 

klickar HÄR 101m.se. Logga in med lena, 

klicka på interna sidor och resursbank. 

Skrolla ner till du ser ”Projektmaterial”. 
Bara att skriva ut, vilken service! 

1. Faktablad Sight First   
2. Affisch Synkampanj 8 okt 

Kom ihåg att ange var och när ni träffas på stan 
samt klubbens Swishkonto. Efter avslutad 
aktivitet skickas de insamlade medlen till 
distriktskassören för vidare befordran till LCIF. 

3. Flygblad SYN    
4. Praktisk information till klubbar o ZO  
5. Inför Lionsdagen 8 okt (Video mp4) Videon finns 

på hemsidan 
6. Visitkort – Medlemrekrytering  
7. Informationsträff med blivande Lionsmedlemmar 
8. Pressmeddelande SYN  

Vi uppmanar alla i (Din stad) med omnejd att 
söka upp Lions club XXXX på Platsen) mellan 
klockan 00:00 – 00:00 så berättar vi mer. 

 Kom ihåg att komplettera pressmeddelandet 

mer er ort samt tid och plats. Skicka till alla era 

kontakter på press, radio, TV och websidor. 

Vår GST- Maria Ines svarar på eventuella frågor 

från journalisterna. 

 

Rapport från Distriktsrådsmöte 

1 och Extra Distriktsmöte   
Vi tackat LC Avesta som var helt 

fantastiska som mötesvärdar under 

helgen. 

Vi var 44 

personer 

som 

fattade 

många 

kloka 

beslut. 

 

 

• Zon 1 och zon 2 slogs samman och 

kallas nu zon 1 / 2. 

• Det blir Ungdomsläger i 101M 

sommaren 2022, klubbarna 

rekommenderas bidra med 90kr/ 

medlem. 

• Kulturstipendier ska delas ut årligen 

på Distriktsmötet. Medel finns på 

distrikts kontot varför klubbarna inte 

behöver bidra i år. 

• Stipendier för personer med 

Funktionsvariation ska delas ut årligen 

på Distriktsmötet varför klubbarna 

rekommenderas att sätta in 40 kr/ 

medlem. 

• Distriktsrådet 2020–2021 fick ansvars-

frihet och bokslutet visade på ett 

överskott med 81 589 kr som överförs 

i ny räkning. 

• HOOYO har fått godkännande från 

LCIF om GRANTS på 57 698 USD så 

nu tar vi en omstart på projektet igen. 

• Övriga handlingar och rapporter finns 

som vanligt på www.lions101m.se 
 

Utbildningsprogram 2021–2022 

Distriktet satsar stort på utbildningar för 

klubbar och medlemmar. Hela 

utbildningsprogrammet finns på vår 

hemsida. Observera att anmälan till 

Funktionärsutbildningarna i Gävle och 

Örebro ska göras senast 1 oktober. 

Digital anmälan klubbfunktionärer 

RLLI- Regional ledarskapsutbildning 
Arrangeras i Södertälje 11–13 mars 

2022. Du som är Klubbtjänstemän, ZO och 

/eller sittande inkommande Distrikts-

tjänstemän söker utbildningen senast 31 

januari till dg101m@lions 

 

https://www.lions101m.se/
https://www.lions101m.se/resursbank/
http://www.lions101m.se/
https://www.lions101m.se/resursbank/
mailto:dg101m@lions
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Månadens presentation 

                   

Distriktet har nu ett 

Marknadsföringsteam. Vi heter 

Lars-Eric Jacobsson, LC Kilsbergen 

webmaster och Wolfgang Streith  

LC Avesta PR/Informationsansvarig. Det 

är vi som kommer att ha kontakt med er 

för att öka klubbarnas marknadsförings-

förmåga. Du når oss på 

webmaster@lions101m.se och 

wolfgang@streith.se  

Registrering av klubbarnas 

ansvariga för IT/webb och PR 

Jag vill påminna er om att välja era 

IT/Webb samt PR ansvariga i klubben. 

Detta för att kunna få hjälp av och bilda 

nätverket med Marknadsföringsteamet. 

Registreringen sker på MyLCI som 

vanligt.  

Lions Sverige gör skillnad och 

vi agerar snabbt 

 

Nu har sändningen av Lions Sveriges 

200 familjetält, 1000 filtar och annat 

material gått i väg till det hårt drabbade 

Haiti. Det är möjligt tack vare vårt 

samarbete med MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) som ser  

 

 

till att tälten kommer på plats. Men utan 

Lionsklubbarnas arbete och allmän-

hetens givmildhet hade det inte gått alls. 

Eftersom vi nu tömmer lagret så måste vi 

så fort vi kan fylla på depån igen. Därför 

vädjar vi nu till klubbarna att om möjligt 

skicka in en slant till tältkontot via 

Distriktskassörerna.  

 
Och i skrivande stund har även tälten 

kommit på plats med hjälp av 

Lionsklubbarna på Haiti. 

Lycka till på Världslionsdagen 

den 8 oktober!  

 ( 

 

 

 

Vi ses på höstens första Zonmöten. 
Nu åker jag på turné. Du kommer väl? 
// DG Lena 
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