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Maj 2022 

Distriktsmötet i Norberg 14 maj  

Nu börjar detta verksamhetsår så smått 

summeras. På Distriktsmötet i Norberg 

presenterar Team 2021–2022 vad som 

genomförts under verksamhetsåret. Hur 

blev det? Vad fattas för att nå 

verksamhetsmålen och vad hade vi 

kunnat göra annorlunda? Det blir ett 

intressant och lärande möte. 

Mycket fokus 

ligger nu på att 

hjälpa Ukrainas 

befolkning och många klubbar gör 

fantastiska insatser. Allt från praktiskt 

stöd i Sverige eller i Ukrainas grann-

länder. Mer än fem miljoner kronor har 

distrikten hittills samlat in. 

Det går dock att hålla flera bollar i luften 
samtidigt, vilket Ni naturligtvis gör ute i 
klubbarna.  

 

Nu kan klubbarna söka upp till 1000 kr 
för annonsering i lokala annonsblad.  
Det gäller för aktiviteter som leder mot 
ökad information om Lions och diabetes-
aktiviteter. Ersättningen är den faktiska 
kostnaden, dock max 1000 kr. Totalt 
finns 25 000 kr avsatt för detta vilket 
innebär att det blir först till kvarn. Klubben 
ska uppvisa en faktura samt annonsen. 
Vid frågor kontakta MDGST Bjarne Hald, 
gst@lions.se Klubben betalar annonsen 
och begär ersättning från Lions, via MD 
GST som ska bestyrka och godkänna 
utbetalning. Exempel på annons kommer 
att tas fram i närtid och läggas upp på 
Lions hemsida samt skickas till 
distriktens GST och DG för spridning. 

 

 

Aktuellet om ungdomslägret 

De två svenska lägren har slagits ihop till 
ett läger p g a att några klubbar i distrikt 
101N ställt in sin medverkan. Det innebär 
att LC Gävle och LC Tierp tar över 
lägerverksamheten den sista veckan för 
de 17 ungdomarna. 

Rapport från Lions Sveriges 
miljökommité  

Sista dag att svara på miljöenkäten som 
gått till presidenter och sekreterare är 
flyttad till söndag den 15 maj. I år är 
enkäten mycket lätt att fylla i.  
https://forms.gle/LWdBXGwRN6AdMf8R6 

Syftet med enkäten är att få ett gediget 
underlag när vi berättar om hur klubbarna 
och Lions Sverige arbetar med miljö och 
hållbar utveckling samt att lyfta 
miljöfrågan som en av Lions fem 
fokusområden för i 

Ska vi dela ut stipendier på DM? 

Ja, det finns nu nominerade till stipendier 
för både kultur- och funktionsvariation. 
Stipendiaterna föräras med en check på 
vardera 10 000 kronor. 
 

Månadens presentation 

Jag heter Ulf Carlsson 
och är medlem i LC 
Kungsör. Som tidigare 
skolledare brinner han 
för Lions Quest och har 
varit distriktets sam-
ordnare sedan flera år. 

Jag är också ZO i Zon 1/2 och var 
Distriktsguvernör i 101B under året för 
sammanslagning med 101GD. Du når 
mig på e-post ulf.carlsson6@gmail.com 
 
Med önskan om en skön vårmånad. Vi 
hörs i juni //DG Lena 
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