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Hej du ”stolta” Lion i 101sv..
Tack för alla uppmuntrande ord och visat
förtroende för mig och andra i DR. Vi har ett
fortsatt viktigt arbete framför oss. Det gäller att
utveckla Lions och det viktigaste av allt – ”Vi
måste göra det tillsammans”.
Hemsida och Sociala medier
MD har en hemsida där du loggar in på samma
sätt som till vår sida i distriktet 101sv.
Användarnamn:101sv Lösen: leif (DG:s namn i
små bokstäver).
Vi har även en sida på Facebook
https://www.facebook.com/Lions-Distrikt101SV-Sverige-835911623174682/
Bli medlem och dela alla meddelanden så får
dina vänner reda på vad vi gör inom Lions. Vi
har en ny Hemsida på gång och förhoppningen är
att denna sida fungerar inför nya Fiskalåret.
Planerade mötestider
Mellan den 18-21 maj pågår Riksmötet för oss i
GR. Vi hoppas på ett bra och positivt möte inför
framtiden.
Dels så ska vi behandla en ny distriktsorganisation och en höjning av medlemsavgiften på
40:-/medlem. MD är i en bekymmersam situation
beroende på att GR genom åren inte tagit
medlemssituationen på allvar.
Inom MD 1/7-16 tom. 30/4-17:
Vi har tappat 7 klubbar och totalt 147
medlemmar. Vi är nu 10918 medlemmar i 447
klubbar.
Inom 101sv:
Vi är nu 1181 medlemmar i 42 klubbar. Vi
startade året med 1193 och 11 medlemmar har
avlidit. För 12 månader sedan var vi 1211
medlemmar.
Klubbarna har ett uppdrag: Nya yngre
medlemmar är ett måste för Lions framtid.
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Rapporter från LCI
Jag får månatlig rapporter från LCI om statusen i
våra 42 klubbar inkl. medlemsutveckling.
Dessa rapporter bygger på de inrapporteringar
som din klubb gör via LP eller LS.
Dina rapporter från klubben ska inrapporteras
varje månad även om inga förändringar finns.
Du kan rapportera flera gånger om du vill men
minst 1 gång/månad. Det finns en knapp ”inga
förändringar” och trycker man på den så har man
fullgjort sin plikt.
Handboken OBS!
Det är den viktigaste månaden under fiskalåret.
Du som LP måste se till att alla uppgifter kring
medlemmarna är aktuella och framförallt
mailadresserna. När utskick sker så hämtas
adresserna från aktuellt register – är det fel så får
medlemmen inte ta del av info.
Om klubben vill ha fler än 5 handböcker:
- så måste du maila DG och beställa senast den
1/6-17.
- vill du inte ha några handböcker så maila DG
innan den 1/6-17.
Samtliga klubbar som inte hörs av senast den
1/6-17 kommer att erhålla 5 st. handböcker.
Kostnaden är 35:-/st och levereras i samband
med DK/xtra.DM helgen den 9-10 september.
LCIF
Grattis till 101sv: 22 klubbar har tillsammans
skickat in nästan 40.000 USD till LCIF. De flesta
har avsatt medel till ”svälten i Afrika”. På detta
resultat ligger vi inom 101sv 2:a i Sverige.
Vi har en utmaning om att alla klubbar avsätter
5.000:- till avsett projekt. Det är c:a 30 miljoner
medmänniskor som drabbats av missväxt och
svält i ett geografiskt bälte från Kenya-SomaliaSydsudan…Ge ert stöd…
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DM-mötet i Glimåkra
Tack till LC Östra Göinge och framförallt LP
Görel Dahl för ett mycket välorganiserat och
trevligt möte.
Det togs beslut i många frågor och Protokollet
finns på vår hemsida för 101sv.
Det blir givetvis en uppföljning efter Riksmötet
nästa helg. Om vi ska minska antalet distrikt från
10 till 6 – vilka gränser gäller?
Jag och mötet anser att det är medlemmarna som
ska bestämma framtiden och inte MD genom
pekpinnar. Detta är vår utmaning och jag har
uppdraget till DK/XtraDM att redovisa de
möjligheter som medlemmarna i 101SV har inför
framtiden både vad gäller ekonomi och ur
demokratisk närvaro.
Sammanfattningsvis
När du i klubben utsett en kontaktperson för
LCIF så maila uppgifterna till Bodil Söderquist
bodil@oweco.se
När du utsett en PR/Info- ansvarig så mailar du
uppgifterna till Paul Månsson
konstruktorerna@telia.com
Uppgifter på övriga ansvariga i DR finns på sid.
51 i Handboken. Skicka in uppgifter även på nya
kontaktpersoner till resp. koordinator inför nya
fiskalåret…
Insamlingar
Den 6/5 var många av våra LC engagerade i 100årsinsamlingen för barn/ungdomar i Sverige med
särskilda behov. Vi tackar dem alla…
Nu gäller det att använda medlen på ett positivt
sätt. Ansök om projekt med inriktning på att
”dina” ungdomar får en ökad livskvalité genom
läger, föreningsliv, utbildning etc.
Vi har ju också en pågående insamling till DGB i
Turkiet för Syrianska barn med behov av
skolgång m.m. Detta gäller de som inte har plats
på ordinära flyktingläger.
Ny koordinator för detta projekt blir nuvarande
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DG Per Krantz 101A från den 1/7-17.
Detta är ett projekt som MD101 har drivit
tillsammans med Lions i Turkiet genom Leif
Niord och hans hustru.
Svälten i Afrika
MD 101 avsatte 225.000:- som skickades till en
PID i Kenya. 2 dagar efter fanns bilar med mat
och förnödenheter på plats.

Detta är ett typexempel på Lions effektivitet.
Skickar pengar från Lions till Lions utan
mellanhänder. Vi har nu skickat c:a 1,5 miljoner
till Afrika.
Tack för att ni agerar – nu har LCIF tagit över
projektet i sin helhet men vi kan fortfarande
bidra.
Tänk bara på att redovisa era insatser för 101sv
via DK. När ni skickar pengar till något projekt
så maila DK. I annat fall ska pengarna insättas på
distriktetskonto och DK skicka vidare.
Vi måste respektera detta så vi någon gång får
klart för oss ”hur mycket bidrar Lions med”!!
Kurser
Inbjudan till RLLI-utbildning föreligger till den
20-22 oktober 2017 i Södertälje. Om du har
intresse så hör av dig till DGE Bo Pehrsson
info@ateljeingvar.se
Detta är en Regional utbildning för framtida
ledare inom Lions. Kan varmt rekommenderas.
Lions har fantastiska utbildningar med massor av
verktyg via hemsidorna… och allt är så gott som
avgiftsfritt för medlemmar…..
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100 år
Den officiella dagen för 100-årsfirande är den
7/6-2017. Det är denna dag som Lions
Internationell bildades i Chicago under ett
uppmärksammat möte 1917.
LCI har beslutat att 100-årsfirandet ska pågå
under åren 2017 och 2018… så det är bara att
välja på den lokala menyn.
Världsliondagen
Den 8 oktober 1917 antogs stadgar och
arbetsordning under Lions första kongress i
Dallas. Därav firas Lions årligen denna dag.
Genom en motion till RM 2017 så aktualiseras
denna dag för firande även i Sverige.
- Gemensam insamlingsdag?
- Aktualisera varumärket Lions?
- Gör något positivt för Lions lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt..?!?
Distriktsindelning
Det finns ju ett förslag på förändring av antalet
distrikt från 10 till 6. Här finns inga gränser
angivna i förslaget och det som jag och 101sv
opponerar oss emot. Vissa i GR har tolkat
beslutet som att gränserna gäller enl.
framtidsgruppens förslag (finns på MD.s hemsida
med talmanus).
Vi från 101sv hävdar dock att det är
medlemmarnas åsikter som ska gälla för att få till
stånd en positiv organisation för framtiden.
Vi behöver vidta åtgärder p.g.a. att vi tappar
medlemmar årligen. Vårt ansvar är delat och vi
måste delta i arbetet – även om det bjuder oss
emot.
Alternativet är att bli 1250 medlemmar och
därigenom ”fullvärdigt” distrikt. Då bestämmer
vi själv om vår framtid.
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Vi har också fattat ett inriktningsbeslut om att gå
samman med 101SM.
Nu pågår en sondering om vad klubbarna i södra
delen vill. Det gäller de klubbar som idag ligger
inom Skånes landskapsgräns. Enl. förslag ska de
tillföras Skåne. Det finns olika önskemål men
mitt uppdrag är att ”hålla ihop 101sv så långt
möjligt”.
Under RM kommer jag att sitta ner med DG från
101s och 101sm för att diskutera en lösning för
våra 3 distrikt som kan bli 2.
Tack för engagemanget och förtroendet så långt.
Även om Fiskalåret inte är slut så vill jag tacka
alla medlemmar för goda insatser inom
klubbarna i 101sv. Jag vill också passa på att
tacka samtliga i DR för ett gott samarbete.
LCIcon i Chicago
28/6-4/7 pågår Convention i Chicago. Jag hoppas
att vi ses där och vad jag tror mig veta så är det
56 svenskar anmälda.
Vi gratulerar LC Bankeryd till 1:a vinsten i
Conventionlotteriet och övriga klubbar till
vinster till RM och DM.

Trevlig vår med förhoppning om en varm
sommar…

Leif Eskelid
DG 101sv
PS. Återkommer efter GR 18-19/5 och RM 2021/5 med ev. Nyheter. DS
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