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Tillsammans kan vi  

 

Bästa lionmedlem. 

Vi uppnår enastående saker tillsammans varje 

dag tack vare det du ger. Samtidigt som sättet 

att ge kan ske i många former är ett av de bästa 

att ge fortlöpande till Lions Clubs International 

Foundation (LCIF). Det är så vi säkerställer att 

våra största projekt blir framgångsrika och som 

med allt i Lions startar det med dig och din 

klubb. 

Gör en bra dag. 

Brian Sheehan 

Internationell president 

 

Medlemsutveckling 

Global member approach (GMA) har vi säkert 

hört talas om alla och kanske blitt lite 

fundersamma vad är detta nu då? Inget 

konstigt, det handlar om att fokusera på 

medlemsutveckling som jag skrev i förra 

nyhetsbrev. Vi måste sätta oss ner och tänka 

över situationen som vi befinner oss i, vad kan 

vi göra för att nå framgång både i att behålla 

nuvarande medlemmar samt att givetvis få nya 

medlemmar. Det är ett arbete som vi gör 

tillsammans och Tillsammans kan vi! 

 

Handboken 

 

 

Utbildningar! 

RLLI  9–12 Mars 2023 

På Scandic Skogshöjden Södertälje  

Ett anmälningsformulär kommer att sändas ut 

till distrikten och även läggas ut på LEARN 

Anmälan sker till Ralf Melin  

Önskar ni andra utbildningar så hör av er till 

Magda van Almenkerk så kan ni sätta ihop 

något tillsammans. 

LCIF 

Jag, Hans-Eric Alfon, LC Svärdsjö, har nu fått en 

mandatperiod som distriktskoordinator DC, för 

LCIF, på tre år. Jag hoppas att med er hjälp, i 

klubbarna, i zonerna och med dina kontakter 

med möjligheten till donationer, kunna uppfylla 

de olika åtaganden för olika projekt och 

kampanjer. För att detta skall fungera utan 

dröjsmål, är det viktigt att varje klubb har en 

klubbkoordinator för LCIF. Det här är en 

utmärkt möjlighet att fördela uppgifterna i 

klubben så att vi som medlemmar får känna oss 

”behövda”. Om klubben idag inte har någon 

klubb - koordinator för LCIF CC, vill jag uppmana 

er att vid nästa klubbmöte utse en. Klubbar som 

idag har en CC och/eller kommer att utse en CC, 

rapporterar in till mig Hans-Eric Alfon, LCIF DC, 

Mejl: hans_alfon@msn.com eller sms. 070-259 

45 55 eller varför inte på ett vykort till mig på 

adress: 

Hans-E Alfon, Tistelvägen 3, 790 26 Enviken. 

Jag avser att under det här verksamhetsåret i 

första hand, försöka delta i zonmöten, 

Naturligtvis kommer jag, om någon klubb vill ha 

hjälp med någon aktivitet för LCIF etc. 

Det är viktigt att klubben gör en 

aktivitetsrapportering i My Lions. Det 

påpekades vid vår utbildningshelg 

i Köpenhamn där vi var flera LCIF koordinatorer 

från flera länder, samlade. 

 

  

PRESIDENTENS BUDSKAP 

 

https://www.bing.com/search?q=lions+101m&form=ANNTH1&refig=cfdfea406e6e41d08ade053dc9615d34&sp=1&qs=CT&pq=lions+101m&sc=4-10&cvid=cfdfea406e6e41d08ade053dc9615d34
https://www.bing.com/search?q=lions+101m&form=ANNTH1&refig=cfdfea406e6e41d08ade053dc9615d34&sp=1&qs=CT&pq=lions+101m&sc=4-10&cvid=cfdfea406e6e41d08ade053dc9615d34
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Melvin Jones Fellowship, MJF, En donation på 

1000 US Dollar till LCIF innebär att klubben kan 

hedra en lionmedlem och även en icke 

lionmedlem för en hedervärd insats till 

samhällets nytta genom att dela ut en Melwin 

Jones Fellowship MJF, eller en progressive MJF. 

Jag vet att flera klubbar har innestående, för att 

kunna dela ut ett MJF. Om ni vill veta mera, Hör 

av er! Jag ser fram emot ett givande 

verksamhetsår. 

Er LCIF DC 101 M 

Hans-Eric Alfon 

 

Påminnelse Convention lotteri! 

Välkomna till Boston 

Lions Convention arrangeras nästa gång i 

Boston den 7–11 juli 2023. Nu har din klubb 

chansen att komma dit genom att vinna på vårt 

andelslotteri. Ni har här en unik möjlighet att 

komma till USA och Boston för endast ett par 

hundralappar. 

Ta chansen att göra ett roligt andelslotteri 

internt i klubben och på det sättet ge 

medlemmarna chansen att få åka till Boston. 

Samtidigt drygar ni ut den administrativa 

kassan. 

Ni får antalet andelar uträknat efter antalet 

medlemmar ni är i klubben, beräknat på samma 

sätt som det delegatantal/röstberättigade ni 

hade den 30 september 2022 i MyLCI. 

Andelarna, som kostar 500 kronor styck ska var 

betalda senast 31/12. 

Priserna i lotteriet består av resa till Convention 

i Boston. 

Förutsatt att tillräckligt många andelar säljs är 

första priset en resa för två (2) personer. Om 

tillräckligt antal andelar inte säljs blir 

förstapriset en resa för en (1) person. Om 

klubbarna köper tillräckligt många andelar, 

vilket jag hoppas, kan även ett andra pris som är 

en resa för en (1) person komma i fråga. Om 

någon klubb vill köpa ytterligare andelar utöver 

de andelar klubben blivit tilldelad, hör av er till 

undertecknad senast 15:e december 2022 

Tel: 070-100 19 30 eller 

lena.nyquist6@gmail.com 

Priserna inkluderar: 

Resa, övernattningar på ett förstklassigt hotell, 

anmälningsavgifter, deltagande i Convention, 

Get Together-party mm. 

Lycka till önskar Distriktsrådet för Lions Clubs 

Distrikt 101M genom 

Lena Nyguist 

IPDG Lions distrikt 101M 

 

 
Lämna förslag till Sveriges Lions miljöpris 

2023!   

 
Prisutdelning planeras på RM i Karlstad. Skicka 
förslaget till jan.eksvard@inacre.se eller använd 
mallen på hemsidan. Lämna förslaget senast 

söndagen den 15 januari 2023. 

 
Skriv: 

Kandidatens namn: E-postadress till kandidaten: 
Motivering: 
 
Vem som lämnar förslaget: Klubbnamn: e-
postadress:  
 
Du får en bekräftelse på att du skickat in ett 
förslag. 
 

mailto:jan.eksvard@inacre.se
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Jan Eksvärd, Lions Knivsta 
Sammankallande i Miljöjuryn 
 
Aktiviteter 

Återkommande aktiviteter  

14 nov Diabetesdagen 

5 juni  Miljödagen 

 
 

 

Gör din dag! 

Vi går till Lions med glädje! 

Christer Wallin DG 101 M 2022–2023  

mina kontaktuppgifter 

dg101@lions.se  

073 443 77 62 

mailto:dg101@lions.se

