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Det här verksamhetsåret började lite trevande på grund av ett misstag från Multipeldistriktet (MD)  
då det under en tid i början inte fanns LCIF. MD eller DC registrerade. Vi fick helt enkelt inte 
tillgång till den information som är nödvändig för att fortsätta verksamheten. 
 
En påminnelse om att registreringarna är oerhört viktiga ! 
 Det är också en påminnelse om att registreringen från klubbarna skall skötas i början av varje 
verksamhetsår. Varje ny styrelse skall registreras ! 
Sekreteraren  eller administratören skall registrera detta  på MyLCI. 
 
Efter ett litet uppehåll har jag fått förtroendet att gå in som distriktets LCIF-koordinator. Vi som år 
Distrikts -Koordinatorer (DC) här i Sverige har en mandatperiod på 3 år vilket underlättar för att 
lära känna klubbarna i distriktet. Jag kommer ju inte att hinna besöka alla klubbar under ett är. Jag 
kommer därför att under det första året finnas med på de flesta Zon-mötena. 
Jag kommer föreslå att, eftersom vi är många klubbar med långa avstånd till fysiska möten, ex 
ZON-möten, använda oss av webbmöten, smartphone, zoom, via telefon, etc. 
Detta för att samtliga klubbar inom zonen får möjlighet att delta utan att behöva åka långa sträckor. 
Dessutom sparar vi pengar. 
 
Jag vet att många klubbar i distriktet ännu inte utsett någon klubbkoordinator  för LCIF 
(LCIF CC). 
Därför vill jag uppmana samtliga klubbar att snarast utnämna en klubbkoordinator och då 
gärna på flera år. 
Klubben skall rapportera, den som är utsedd, till mig, Hans-Eric Alfon på min mail: 
hans_alfon@msn.com  Eller på telefon 070-259 45 55. 
Jag kommer att kontinuerligt kunna ha en direktkontakt med klubben genom er CC för LCIF. 
 
En annan rapportering som är viktig är aktivitetsrapporteringen till My Lion. I samband med våra 
utbildningsdagar, i månadsskiftet, i Köpenhamn, kom vi också fram till att aktivitetsrapporteringen 
år till för att MOTIVERA och också för att skaffa NYA MEDLEMMAR. 
 
Kampanj 100 är ju avslutad. Sverige tillhör Lions konstitutionella område IV (CA). Det finns inom 
Lions åtta stycken konstitutionella  områden. Afrika är det senaste. 
Målet med kampanj 100 var ju att samla in 300 miljoner US Dollar. Resultatet blev mer än så. 
Totalt samlades in 325 144 409 USDollar. 
Vårt område var lite trögt i början men när kampanjen avslutades den 30 juni hade vi nått uppsatt 
mål 
 
För det här verksamhetsåret har vi satt ett mål för vårt distrikt till LCIF. 
Vi föreslår att varje klubb sätter in 100 – 200 kr per medlem eller 3.500 kr per klubb. Jag föreslår att 
vi märker insättningen, som görs till distriktskassören, med katastrof fonden. 
Katastroffonden är ju levande hela tiden och donationer behövs och gör oerhörd nytta. 
Då finns det medel för hjälp direkt. 
Glöm inte bort att insättningar till LCIF är också Melvin Jones grundande. 
 
Med hälsningar 
Hans-Eric Alfon 
LCIF DC 101 M 
hans_alfon@msn.com  070-259 45 55 
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