En månad med nytt medlemsregister
Det är nu en månads sedan vi stängde det svenska medlemsregistret och gick över till
MyLCI´s register. Efter att haft tre utbildningstillfällen i Falkenberg och en webb baserad
utbildning där de flesta klubbar har kunnat närvara vid något av tillfällena tror jag att ni i
klubbarna var ganska väl förberedda på övergången för det har inte dykt upp så många
frågetecken. Det mesta som dykt upp gäller behörighet och inloggning. Tyvärr har vi i
efterhand nu upptäckt att vissa uppgifter kan saknas i MyLCI, uppgifter som stått i svenska
registret men av någon anledning inte blivit överfört och kommit med i MyLCI. Det är därför
viktigt att ni går igenom alla medlemsuppgifter och rättar och kompletterar där det behövs.
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Medlemsrapportering
Jag hade hoppats att nyhetens behag skulle
locka några fler klubba att göra sin M-rapport
denna månad men så var tyvärr inte fallet.
Som vanligt var det många - alldeles för
många klubbar (fler än vanligt) som inte gjort
sin M-rapportering nu i månadsskiftet. Liksom
innan skall M-rapport göras varje månad utan
några undantag. Med MyLCI är det nu
dessutom mycket enklare för er i klubbarna
att göra denna rapport som jag visat vid
utbildningarna. Däremot är det mer jobb och
tar längre tid för mig som IT ansvarig att göra
era M-rapporter i MyLCI så därför ber jag er
att försöka sköta detta hädanefter. Klubbar
som inte gjort sin M-Rapport denna månad är:
Båstad, Gislaved-Anderstorp, Gnosjö, Habo,
Hässleholm, Huskvarna, Hyltebruk, Klippan,
Örkelljunga, Skrea-Lionet.se, Smålandsstenar,
Söndrum-Tylösand, Torup, Traryd, Tyringe och
Varberg.
Detta är 16 av 42 klubbar, alltså 38% av
klubbarna vilket är alldeles för dåligt.
Skärpning! Enklast är om ni har som rutin att
registrera er M-rapport direkt efter att ni haft
ert månadsmöte. Är ni osäkra på hur ni gör så

kontakta mig så hjälper jag er med att guida er
igenom en M-rapport.

Rätta uppgifter i MyLCI
Som jag skrev i inledningen så är det tyvärr
vissa uppgifter som kan saknas i MyLCI,
uppgifter som stått i svenska registret men
av någon anledning inte blivit överfört och
kommit med i MyLCI. Det borde inte varit
så eftersom alla uppgifter i det svenska
registret synkats med MyLCI när vi skickat
en M-rapport. Kanske beror det på de
överföringsproblem vi tidvis hade i
samband med att gamla M-rapporten
skickades som gjort att vissa uppgifter
tappats bort. Det är därför nu extra viktigt
att ni går igenom alla medlemsuppgifter
och kontrollerar att allt står med och att
informationen är korrekt. Jämför gärna
med de uppgifter ni hade i gamla svenska
registret eller ännu bättre ta ett varv bland
alla medlemmar i er klubb och kontrollera
alla uppgifter så de är aktuella speciellt epost adressen är ofta felaktig p.g.a. att ni
tidigare slarvat med uppdateringar.
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En uppgift vi hade i svenska registret var
födelsedata så att vi kunde hålla reda på
födelsedagar mm, av de uppgifterna finns
bara födelse år i MyLCI. Detta på grund av
juridiska skäl, i USA får de inte lagar dessa
uppgifter i ett medlemsregister. Därför får
ni i klubbarna själva hålla reda på dessa
uppgifter hädanefter.

handboken blir fel, det är ert ansvar som
registeransvarig eller sekreterare i klubben –
ingen annans. Varken jag eller någon annan
kan hålla reda på era medlemmars uppgifter
eller vilka ni valt till er styrelse inför
kommande år.
Vänta inte till sista stund, registrera er nya
styrelse och gå igenom era medlemsuppgifter
nu om ni inte redan gjort detta!

PU101
Hjälp och support
Registreringa av nästa års styrelse skulle
senast varit gjord nu i månadsskiftet. Även där
var det alldeles för många klubbar som missat
detta. Här är det 35% av klubbarna som inte
gjort detta, 15 av 42 viket också är alldeles för
dåligt. Klubbar som inte registrerat sin styrelse
för nästa år är:
Båstad,
Eldsberga,
Gislaved-Anderstorp,
Gnosjö, Habo, Hässleholm, Huskvarna,
Hyltebruk, Klippan, Skrea-Lionet.se, SöndrumTylösand, Torup, Traryd, Tyringe och Varberg.
Som vanligt är det President, Sekreterare,
Kassaförvaltare och Medlemsordförande som
är obligatoriska uppgifter att rapportera för
att det skall vara en godkänd PU101
registrering. Att göra en PU101 i MyLCI är
liksom M-rapporten mycket enklare här än
den var i svenska registret men är ni osäkra så
kontakta mig så guidar jag er igenom även
detta.

Handboken

Det blev mycket förmaningar denna gång men
det är viktigt att vi sköter om uppgifterna i
vårt medlemsregister så att allt stämmer. Det
finns en gammal regel från databehandlingens
barndom gällande register som lyder: Skräp
in- skräp ut! Detta gäller än idag. Det spelar
ingen roll hur lättarbetat och hur mycket
finnesser mm vi har i vårt medlemsregister det
blir ändå aldrig bättre än det vi skriver in. Jag
har ju de sista åren haft svårt att hinna med
allt p.g.a. mycket utlandstjänstgöring och nu
även lite sjukdom och ohälsa men jag skall
göra vad jag kan för att hjälpa er om ni får
problem med MyLCI. Bland annat skall jag
försöka göra några enkla guider för de
vanligaste göromålen i MyLCI och lägga upp
under menyn IT-Stöd på distriktets webbsida.
Glöm inte att det i MyLCI under menyn
”Supportcenter” alltid finnas aktuell hjälp till
den vyn ni för tillfället är inne och arbetar i.
Med förhoppning om 100% M-rapportering till
den 20:de maj.

Bengt Ekeroth

Uppgifter till handboken kommer nu att
plockas ur MyLCI´s register så därför är det
IT ansvarig
extra viktigt att ni gör kontroll av era
Lions Clubs International District 101SV
medlemsuppgifter och registrerar er nya
styrelse senast den 20 maj! Detta för att
uppgifterna skall bli rätt i handboken. Ni kan
inte skylla på någon annan om uppgifterna i
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