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Nu börjar detta verksamhetsår så smått 

summeras. Ett år som Distriktsguvernör 

går mycket fort. När 

man lagom är varm i 

kläderna och börjar se 

effekter av insatserna 

på distrikt och Sverige-

nivå, då är det dags att 

lämna över till nästa 

team. Det är nog en av vår organisations 

stora svagheter. Vi får glädjas åt att 

DGElect Christer Wallin kommer att 

fortsätta utvecklingsarbetet nästa år. 

Distriktsmöte Lions 101M 

Tack till alla som deltog under det trevliga 

Distriktsmötet i Norberg 14 maj. Past 

International Director Svein Berntsen 

talade inspirerande på temat ”Lions idag 

och i framtiden” och Freddy Amigo 

underhöll oss på kvällen. Christer Wallin 

LC Norberg valdes till DG, Anki Rooslien 

LC Hedemora till 1VDG och Anna-Lena 

Bohlin LC Karlstad Almen till 2VDG för 

verksamhetsåret 2022–2023. Stafett-

pinnen gick till LC Hedemora för 2023. 

Riksmöte 2022 i Falun  

Tack alla klubbar i Dalarna som 

medverkade till ett trevligt och bra 

genomfört riksmöte. Ni hade ju förebilden 

från Västerås att leva upp till. Ha,ha! 

Representation från distrikt 101M inom 

Multipeldistrikt 101 det kommande året 

blir DG Christer Wallin- LC Norberg, LCIF 

koordinator Lennart Fredriksson- LC 

Gagnef, LEO-samordnare Britt Nilsson 

LC Kil, Vice YED (Ungdomsläger) Marie 

Johansson LC Gävle, Stadgesekreterare 

Alf Bakken LC Malung samt att Per-Åke 

Öster LC Hallsberg är invald i 

Riksvalnämnden. 

 

Beslutade rekommenderade in-

samlingsmål för verksamhetsår 

2022–2023. (2021–2022 inom parentes) 

Pengapåsen 0 (0) kr 

Katastrofberedskapen 90 (90) kr 

NSR-projekt 20 (40) kr 

Kommittén för funktionsvariationer 30 

(60) kr 

Lions Quest Tillsammans 40 (40) kr 

LEO 10 (30) kr 

Bring Quality to Life- Tälten 130 (90) kr 

Sveriges Lions Miljöpris 10 (10) kr 

Orkester Norden 10 (5) kr 

 

 

Med hjälp av medel från LCI har Lions 

MD tagit fram en ny film med syftet att bli 

fler medlemmar. Se filmen på distriktets 

hemsida klicka här 

MD har också tryckt upp en ny folder 

som beskriver vad Lions är och gör. 

Distribution sker vid höstens möten i 

distriktet. Om du vill skriva ut den går det 

bara att klicka här för foldern 

I vårt stöd till Diabetesforskningen 

samarbetar vi bland annat med 

Barndiabetesfonden. Lions kontakt-

personer är styrelseledamot PDG Per 

Krantz LC Linköping Valla och suppleant 

PGRO Anna-Maria Bernstein LC 

Södertälje Sankta Ragnhild. Läs gärna 

forskningsrapporten som de distribuerar. 

Barndiabetesfondens rapport 2022 

Diabetes typ-1 

 

https://www.lions101m.se/
https://usercontent.one/wp/www.lions101m.se/wp-content/uploads/2022/06/Folder-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.lions101m.se/wp-content/uploads/2022/06/2022_barndiabetesfondens-rapport-om-typ-1-diabetes.pdf
https://usercontent.one/wp/www.lions101m.se/wp-content/uploads/2022/06/2022_barndiabetesfondens-rapport-om-typ-1-diabetes.pdf


Lions Clubs International 101M  
DG:s nyhetsbrev nr 12 
    

  

 

Vi har (1 juni) samlat in 6 162 133 kr 

till vårt nationella Ukrainakonto 

Engagemanget för att hjälpa Ukrainas 

befolkning både i och utanför landets 

gränser fortsätter bland klubbar och 

allmänhet. Lions Sveriges har redan 

bidragit med ekonomiskt stöd via Lions 

organisation till Ukraina och dess 

grannländer. Arbetet med att prioritera 

hjälpen hanteras genom ett samarbete 

av de nuvarande internationella 

direktorerna (ID) i Europa. Läs mer om 

detta i denna länk ID Mats Granaths 

rapport  

 

Klubbarna kan nu söka medel för 
lokala hjälpinsatser till de 
ukrainska flyktingarna 

Kontakta fonden för mer information om 

ansökningsförfarandet genom att skicka 

e-post till hjalpfonden@lions.se  

 

Vet ni att initiativet till att 

samla in glasögon togs av 

det nuvarande distrikt 101 

M för ca 25 år sedan. 

Multipeldistriktet har ett 

samarbetsavtal med den ideella 

föreningen Vision for All i Linköping. Jag 

har talat med deras kontaktperson Ingvar 

Gardell som säger att de har stora 

mängder glasögon och ber oss avvakta 

om vi kan, men de tar emot på adress  

 

c/o Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10,  

582 73 Linköping. Öppettider är kontors-

tid under vardagar. Kartongerna ska 

märkas med Lions och innehålla hela och 

tvättade glasögon utan fodral. Gärna 

enkelslipade men även progressiva går 

bra, solglasögon efterfrågas även utan 

styrka. 

För de klubbar som önskar transport-

hjälp kan Hans-Erik Alfon LC Svärdsjö 

vara behjälplig med detta under de 

närmaste veckorna mot ersättning för 

drivmedel. Kontakta honom i så fall på 

alfon@msn.se 

 

Då jag började året med en fräsch 
sommardrink i form av Aperol Spritz vill 
jag också avsluta på liknande sätt. 

Bjud på en fräsch GT (Gin och 
Tonic) i sommar 

Blanda 4 cl 

Hendriks gin och 

15–20 cl god 

tonic med mycket 

is i ett glas på fot. 

Garnera med en lång gurkskiva och 

några varv med svartpepparkvarnen. 

Eller gör en ”Virgin GT” utan gin. Båda 

alternativen är mycket goda. 

Jag vill tacka er för ett gott samarbete och 

engagemang under detta verksamhets-

år. Ännu återstår det några veckor för 

Team 21–22 men jag passar på att önska 

alla en frisk, skön och avkopplande 

sommar!  

På återseende/ / 

Lena Nyquist DG 101 M 2021–2022  

min e-post är lena.nyquist6@gmail.com 

https://usercontent.one/wp/www.lions101m.se/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_ID-Mats-Granath.pdf
https://usercontent.one/wp/www.lions101m.se/wp-content/uploads/2022/06/Rapport_ID-Mats-Granath.pdf
hjalpfonden@lions.se%20
mailto:alfon@msn.se

