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Hej Lionsvänner

en STRIMMA av hopp

Jag har tillsammans med mina DGkolleger Hans och PI besökt våra zoners
zonmöten. Jag har själv varit på alla
Zonmöten utom ett i Zon 6.
Det är lika fantastiskt och roligt att
träffa alla er, positiva framåt människor
där ni har insett att även om ingen kan
hjälpa alla, kan vi alla hjälpa någon/några
lite varstans runt om i världen.
Jag har kanske sagt följande tidigare
men i så fall får det bli en upprepning.
Jag har varit Lion i ca 11 år och under
hela den tiden har alla våra olika DG tjatat om medlemstillväxt. Så nu då jag
själv skulle gå på som DG så skulle vi få
lugn och ro i distriktet och glömma tjatet och fokusera på våra verkliga uppdrag, att hjälpa. Men ack vad jag bedrog
mig, nu är det ännu mer kritiskt med det
sjunkande medlemsantalet i MD. Nu är
det tillsatt en arbetsgrupp som skall se
över vår distriktsindelning. De nya distrikten skall innehålla 1600 medlemmar
och utformas så att resvägarna skall bli
korta.
Alltså skall distrikten göras större men
resvägarna kortas, en fin matematik för
de som lyckas. Det finns kanske matematiska termer som jag inte vet något om
men de måste fram för att ekvationen
skall gå ihop.
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Vi har i DR tillsatt en arbetsgrupp med
IPDG Olof Ejdeblad som ledare.
Vårt distrikt anser att denna förändring
av distrikten inte främjar Lions utveckling i Sverige eller förbättrar medlemsrekryteringen i framtiden.
Nedan följer ett utdrag av skrivelsen
som redovisar våra farhågor samt konsekvenser och slutsatser
‐

Det kan bli svårt att hålla ihop eventuellt
framtida större zoner och få den närhet
som behövs till klubbarna.

‐

Genom att skapa färre men större distrikt
så kommer med all sannolikhet servicen
från distriktsrådet att avsevärt försämras
då möjligheten att hjälpa klubbarna ge‐
nom besök försvåras och fördyras.

‐

Klubbarnas vilja att åka på DM / DK kan
minska med ökat avstånd och kostnad i
ett större distrikt.

‐

Om det handlar om att bara överleva som
fullvärdiga nya distrikt och inte arbeta för
Lions framtid, då är det bara att slå ihop
till färre distrikt.

‐

Att slå ihop och inte arbeta för utveckling
och rekrytering är att kapitulera i kampen
om att få fler medlemmar till dagens or‐
ganisation.
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Är det viktigt med medlemsutveckling
inom Lions eller inte ?

‐

Vi riskerar att tappa fler medlemmar istäl‐
let för att öka inom Lions Sverige.

‐

Då uppdraget till MD:s arbetsgrupp inte
kommer från LCI så förvånas vi över att en
så omfattande process startas upp på
egen hand inom MD 101

KONSEKVENSER OCH SLUTSATSER
Vad blir konsekvensen om vi gör färre distrikt med
1600 medlemmar per distrikt?
‐ Vi skapar oss andrum i ett antal år tills vi
måste göra en ny omorganisation.
‐

Vi kan slå oss till ro eftersom våra distrikt
nu är fullvärdiga
Med samma trend som i N distriktet kom‐
mer det att ta ca 5 år tills vi igen är nere på
1250 medlemmar per distrikt

‐

‐

Om vi följer exempelvis A‐ distriktets med‐
lemsutveckling är vi nere i 1250 igen efter
ca 8 år
Med den genomsnittliga negativa med‐
lemsutvecklingen inom MD kommer det att
ta ca 10 år tills vi är nere i 1250 per distrikt
från den tänkta nya nivån 1600 medlem‐
mar per distrikt.

Även om jag sitter med i GR så innebär
det inte att jag stöttar arbetet med ny
distriktsindelning, jag anser snarare att
vi borde jobba efter våra intentioner
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i 101SV. Det känns lite fegt att kapitulera på det här sättet.
Men visst oroar medlemsantalet, vi ligger
på en för låg nivå i distriktet. Det behövs
ett starkt engagemang i Lions för att
vända trenden, och det är inte gjort på
några år. Vi har i vårt distrikt aktivt
jobbat med medlemsrekrytering under
ett antal år och vi tycker oss nu kunna se
resultatet, men vi behöver ytterligare 2
– 4 år för att kunna säkerställa vår rekrytering. Hade vi fått kontroll på utflödet från klubbarna så hade allt löst sig,
för vi är väldigt duktiga på att rekrytera.
Världen behöver oss, en värld där fler
och fler katastrofer inrapporteras för
jämnan, och för att vi ska kunna verka
kraftfullt så behöver vi vara många Lion.
Tillsammans är vi alltid mycket starkare,
än
var
och
en
för
sig.
Det kommer att bli alla ni medlemmar i
klubbarna som läser det här som kommer
att sitta med avgörandet i sin hand beträffande en ny distriktsindelning.
Varje gång jag går på mina möten i Lions
så tänker jag som så, att varje månad
samlas ca 13000 Lions på olika ställen i
Sverige för att i någon form bidra med
stöd och hjälp till behövande. Den tid ni
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ger av er, gör er till hjältar i Sverige.
Och ni får det absolut bästa i ersättning,
nämligen kompisanda, vänner för livet
och byggande av socialt nätverk…….

Medlemsutvecklingen
(Rapporterade Februari)
7 st nya medlemmar vill jag hälsa varmt
välkomna till Lions och vårt distrikt
101SV, och det ör min önskan och förhoppning att ni alla skall trivas med oss
och att ni kommer att göra det lång tid
framöver. Det är min förhoppning att vi
alla inom Lions tar hand om och värnar om
varandra, speciellt så att alla nya medlemmar känner sig riktigt varmt välkomna.
Genom världens hjälpbehov så behöver
Lions er.
Efternamn Förnamn

Klubb

Alsén
Håkan
LC TYRINGE
Toft
Lars
LC ÄNGELHOLM
Andersson Rolf
LC ÄNGELHOLM
Lundgren Peter
LC SMÅLANDSSTENAR
Pedersen Knud Venborg
LC HUSKVARNA
Karlsson
Hans
LC JÖNKÖPING
Vill även uppmärksamma Anna Modie från LC
Gränna som togs in i klubben under november
2010 (har av någon anledning missats tidigare,
sorry)
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Avrapporteringarna under februari
har varit enligt följande:
1 st avliden ( 30 lionsår)
3 st egen begäran (sammanlagt 13
lionsår)
Regional Lions ledarskapskurs
MD 101 Sverige håller en kurs i ledarskap
riktad främst till klubbmedlemmar som ännu
inte haft ledaruppdrag på klubbnivå:
Kursinnehållet kan ni läsa om på www.lions.se
Kursdeltagarna kommer att få kunskap och
verktyg för att öka sin möjlighet att verka
som framtida ledare inte bara inom Lions
utan även i arbetslivet.
Antal kursdeltagare är maximerat till 24.

Tid:

2011-04- 01 kl 10:00 till 2011-04-03 kl 16:00

Plats:

Hotell Uppsala, Kungsgatan 27 Uppsala
Deltagaravgift: 1500:- (internat)
(till detta kommer resekostnader t o r
Uppsala)
Avgiften betalas av den enskilde medlemmen
eller klubb.
Anmälan senast 15 mars till:
Finn Bangsgaard@gmail.com
alt. 070-9744052 på kvällstid!
Betalning av deltagaravgift göres till MD´s
bankgiro 785-7899 senast 15 mars (märk
med ledarskap och deltagarnamn)
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Brandkatastrof i Estland

8 av barnen och 2 ur personalen dog vid
branden och de övriga vistas nu i provisoriska lokaler i väntan på att hemmet skall
byggas upp igen. Estniska staten har anslagit pengar till återuppbyggnaden som i
nuläget är tänkt att bli lika som det nerbrunna.
LC Haapsalu önskar hjälp med pengar för
att hjälpa barnen i avvaktan på att hemmet skall återuppbyggas och när hemmet
är byggt kommer det att finnas behov i
form av utrustning mm för att allt skall
bli så bra som möjligt för barnen. Barnhemmet i Haapsalu brann ner den 20
febr. Barnhemmet byggdes för 15 år sedan av LC Älmhult enligt Svensk standard
och har varit ett föregångshem för behandling av gravt funktionsstörda barn i
Estland. LC Älmhult fick lejonkronan för
projektet. Hemmet drivs av myndigheterna i Estland.
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Jag har en mycket stark önskan från er i
klubbarna. Jag skulle gärna se att klubbarna i distriktet sätter in 5000:-/klubb
eller alternativt vad klubben anser sig
orka med. Pengar sättes in på Distriktets
konto bg 628-0986, märk insättningen
med ”Haapsalu”, så att vi på olika sätt
kan hjälpa de svårt drabbade barnen.
Och som jag ser det så är det lite brådis
att få ihop lite slantar, så jag tar mig
friheten att tacka på förhand.
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Från GR-mötet i Sundsvall.

Controller Björn Wahlenius redovisade bland annat att NSR kontot just nu redovisar ett underskott på 124 000 kronor och han bad distriktsguvernörerna påminna klubbarna att betala in.
Kom: Är härmed framfört
PID Bruno Ahlqvist, som är utsedd av LCI att
vara nordisk koordinator för GMT och GLT, berättade om den nya organisationen som ska omfatta hela Lions från internationell nivå, till nationell (MD) och distriktsnivå. GMT och GLT ersätter det tidigare MERL. GMT står för membership/medlemskap och innefattar allt arbeta
med att skaffa nya medlemmar, bilda nya klubbar
och behålla medlemmar. GLT står för leadership/ledarskap och innefattar utbildning av ledare inom Lions.
MD ska utse en koordinator för GMT och GLT.
Kom: Vårt distrikt har nominerat Olof Ejdeblad
som GMT-ansvarig i MD
GR beslutade att döpa GMT på svenska till Medlemsutveckling och döpa GLT på svenska till Ledarutveckling.

Förslag från Guvernörsrådet (GR)

1. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 100 kronor per
medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till
Pengapåsen.
2. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 150 kronor per
medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till Katastrofberedskapen.
3. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 10 kronor per medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till Funktionshindrade.
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4. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 30 kronor per
medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till NSR.
5. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 10 kronor per medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till Orkester
Norden.
6. GR beslutade föreslå Riksmötet att rekommendera klubbarna att betala 10 kronor per medlem för verksamhetsåret 2011-2012 till LEO.
7. GR beslutade föreslå att Riksmötet flyttar
LEO till kommande GMT = Medlemsutvecklingsorganisationen.
8. GR beslutade föreslå att Riksmötet beslutar
att Ungdomskommittén ska bestå av tre ledamöter.
Profilprojekt
Gäller profilprojekt till insamlingen 2011 i Världens Barn.
Följande förslag finns:
1. UNCHRs projekt för utbildning av flickor i
afghanska flyktingläger.
2. Morogoro – av projektet återstår cirka två år,
de medel som återstår räcker i ytterligare två
år.
3. Projekt Rent Vatten.
4. Lions Skill Training Centre i Kathmandu.
5. Moshi.
Beslut:
1. GR beslutade Lions profilprojekt i Världens
Barn 2011 blir Rent Vatten och Mödravård i Morogoro.
Kom: Vårt förslag angående NEPAL ”Lions Skill
Training Centre i Kathmandu.” ansågs vara lite
för kostsamt, samt att vi hade andra brister i
ansökan som t ex att rätt formulär enl radiohjäl-

Telefon: 042-54161
Mobil: 070-5728423
e-post: konstruktorerna@telia.com
dg101sv@lions.se

Mars 2011

a BEACON of hope

en STRIMMA av hopp

pen inte använts. Vi får återkomma med ny ansökan med vår kommande nya DG i spetsen.
Specsavers
GRO Sven-Arne berättade att lionklubbarna, de
som sänt in uppgifter till MD kansliet, har samlat
in 18 000 glasögon. Specsavers vill fortsätta
samarbetet med Lions, vilket också nästa verksamhetsårs guvernörer vill enligt verksamhetsplan.
Specsavers har skänkt 75 000 kronor till Lions.
Beslut:
1. GR beslutade att de 75 000 kronorna ska användas till bidrag till volontärer som åker med ut
för att leverera glasögonen.
2. GR beslutade att ge information på Riksmötet
om detta i anslutning till den motion som handlar
om bidrag till volontärer och Vision For All.
Delegatresan och Convention 2011
GRO Sven-Arne berättade att 2011 års Convention går i Seattle, USA. Att 15 hittills är anmälda
till den så kallade delegatresan.
Beslut:
1. GR beslutade att GRO Sven-Arne Wennerberg
blir reseledare för deltagarna i delegatresan
2011 till Seattle, USA.
Restaurangskolan i Rumänien.
Lions har nu slutfört alla åtaganden beträffande
skolan.
Riksmötestrycket.
GR beslutade att sända ut med post 1 exemplar
till varje klubb och att ge 1 exemplar till varje
delegat på mötet samt att det ska ligga på MDs
hemsida.
Kom: Först beslutade GR att RM-trycket endast
skulle vara tillgängligt via vår hemsida. Sen ville
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en Guvernör att beslutet skulle rivas upp och fick
stöd av två backsitters (som inte har rösträtt
men gärna vill styra hela cirkusen). När vi Guvernörer blev kallade översittare när vi inte ville
följa de 2 backsitters mening så ändrade vi beslutet och visade vår svaghet som beslutsfattare,
tyvärr sitter jag själv med. Det visades ingen
som helst respekt för oss som Guvernörer, vi
hade en klar majoritet, men minoriteten segrade.

DG Tjatruta

Utbildningen av pågående ZO sker lördagen
den 26 mars 2011 i Ljungby. Inbjudan är utskickad av Rolf Täljegård.
DM i Falkenberg, inbjudan ligger på distriktets
hemsida. www.lions.se Observera att ni som
tillhör DR alltså även ZO och BZO, skall skicka
er anmälan (DR+DM) till mig senast den 13
mars.
RM i Kalmar äger rum den 2-3 juni 2011.
FUUs enkät om den web-baserade utsändningen av förra RM, skall vara besvarad senast den
31 mars. Ni hittar enkäten på vår hemsida
www.lions.se
Presidieutbildningen i era zoner bör lämpligen
genomföras under maj månad.
Överblivna RF-pins skickas för återvinning till:
Miakel Jeppson, Lördagsgatan 20,
256 64 Helsingborg

”Du övertygar ingen genom att tysta
hans invändningar”
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