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Hej - Lions 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). Efter den 1/7: bo.
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.
Riksmötet 2017
Beslut:
- Höjning av medlemsavgiften på 40:-/medlem.
- Ny Distriktsorganisation i syfte att avsevärt
minska antalet distrikt. (Känns som en stor
framgång för oss genom yrkandet att inte ange
antal distrikt).
- GR beslutar om platser för framtida Riksmöten.
- Nils-Erik Borgström vald som vGRO.
- Anette Sjöberg blev utsedd som GMT på 3 år.
Mötet var mycket väl planerat och genomfört och
en stor eloge till Upplands-Väsby m.fl.
Medlemssituationen
Inom 101sv t.o.m. april:
Vi är nu 1174 medlemmar i 42 klubbar. Vi
startade året med 1193 och således förlorat 19
medlemmar.
Klubbarna har ett uppdrag: Nya yngre
medlemmar är ett måste för Lions framtid.
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Rapporter från LCI
Jag får månatliga 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. (Vi är bland
de sämsta distrikten inom MD att göra denna
rapport)…
Dina rapporter från klubben ska inrapporteras
varje månad även om inga förändringar finns.
Det är extra viktigt att LP tillser att klubbens
status är riktig och medlemmarnas uppgifter är
aktuella nu den sista maj. Dessa uppgifter ligger
till grund då utskick görs såväl från LCI som
MD101.
Handboken OBS!
Maj månad är den viktigaste månaden under
fiskalåret vad gäller medlemsregister. 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..
OBS! Om klubben vill ha fler än 5 handböcker:
- så måste du maila DG och beställa senast den
5/6-17.
- vill du inte ha några handböcker så maila DG
innan den 5/6-17.
Samtliga klubbar som inte hörs av senast den
5/6-17 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”. Vad
tänker resterande 20 klubbar göra? Det finns ju
numera 5 områden att avsätta pengar till när
Diabetes tillkommit.
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Vibehöver också avsätta medel till Mässlingsprojektet före den 31/12-17 för att LCI ska nå
målet 30 milj. USD. Mässlingen är inte utrotad
vilket vi sett i Sverige den senaste tiden och din
klubbs bidrag gör skillnad.
Distriktsindelning
Jag har haft diskussioner med SM och S. Vi är
överens om målet med att göra 3 distrikt till 2.
Detta faller väl in i den diskussion som jag haft
med våra klubbar inom Skånes landskapsgräns.
Övriga ser en möjlighet i sammanslagning med
nuvarande SM.
Vi får väl se vad vi slutligen kommer överens
om. Jag redovisar enl. uppdrag på DK/extra DM i
början av september.
Ledningsgrupp är tillsatt på MD-nivå med PGRO
Annica Nordell som sk.
Insamlingar
Den 6/5 var många av våra LC engagerade i 100årsinsamlingen för barn/ungdomar i Sverige med
särskilda behov. Vi tackar er alla…
Vi gratulerar ZON 5 o 6 som sökt och fått bidrag
till deras projekt. Skicka gärna in ansökningar
om projekt och nästa beslutsomgång är i
september 2017.
Kurser
Inbjudan till RLLI-utbildning föreligger till den
20-22 oktober 2017 i Södertälje. Vi har anmält 2
st. och fick platserna.
Lycka till:
Leif Gustavsson o Ingvar Andreasson…
100 år
Den officiella dagen för 100-årsfirande är den
7/6-2017. Det är denna dag som Lions
Internationel bildades i Chicago under ett
uppmärksammat möte 1917.
LCI har därför bestämt att avstå Inträdesavgiften
för nya medlemmar mellan den 1-10 juni 2017.
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Vid intagning av nya medlemmar under denna
tid så debiteras endast 3,58 resp. 1,79 USD för
familjemedlemmar eftersom den nationella
avgiften är 0:- under juni.
Inträdesavgiften är annars 25 USD och denna är
höjd till 35 USD från den 1/7-17.
Passa på att registrera nya medlemmar mellan
den 1-10 juni 2017….
OBS! Radiohjälpen – Världens Barn
Radiohjälpen har haft negativa synpunkter på 2
projektredovisningar som Lions bedrivit med
hjälp av RH. Förslag till RH-styrelsen är att
Lions ska återbetala 1,2 milj. Beroende på hur
styrelsen beslutar så har GR i dagsläget beslutat:
- Lions ska förhandla sig ur rådande situation
med Radiohjälpen.
- Lions ska inte teckna nytt avtal om insamlingen
till Världens Barn 2017.
GR har planerat avsätta 600.000:- i dagsläget för
ev. uppgörelse med RH.
Barndiabetesfonden
Bernt Franzén har avsagt sig uppdraget och ny
ledamot från MD har av RM utsetts:
Elisabeth Hydén, Uppsala blev vald.
Nu gäller det att vi aktiverar oss och granskar
Resultatrapporten. Det finns 26 milj. i fonden
och kapitalet bör kunna sänkas. Själv har jag
inför GR föreslagit nationella insamlingar för
Lions. Området är verkligen aktuellt och
angeläget.
Röda Fjädern
GR har beslutat överlåta varumärket till Lions
Quest utan kostnad. Lions Sweden kommer inte
att använda sig av detta mer och varumärket är
skyddat till 2025.
LCIcon
30/6-4/7 pågår Convention i Chicago. Jag hoppas
att vi ses där.
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LWSTC
Under RM hade vi en utställning om skolan i
Nepal. Lila Nath Sapkota, Anette Axelsson och
Bo Sigeback gjorde ett bra jobb. Tack!!

Kassörsrapporter
MD har skickat ut en förfrågan till klubbarna om
hur mycket pengar man samlat in under året
2015-16. Detta för att få en uppfattning om
storleken på vår verksamhet – (lärdom vid
diskussionerna med bl.a. Radiohjälpen).
OBS! Det är inte något annat syfte med
enkäten. Inom 101sv är det 18 klubbar som inte
svarat – var snälla och gör det!! Ni får en
påminnelse från MD!!
Finns också all anledning att påminna om vikten
av att inbetala medel via vår DK. Om man inte
gör det som vid insamlingar typ samverkan
Världens Barn – så skicka ett mail till DK och
meddela hur mycket pengar ni skickat…
Övrigt
Även om Fiskalåret och mina uppdrag för 101sv
inte är slut - så vill jag tacka alla medlemmar för
stödet och goda insatser inom klubbarna i 101sv.
Jag vill också passa på att tacka samtliga i DR för
ett gott samarbete.
Nu gäller det inte att koppla av utan tvärtom satsa vidare för att säkra Lions framtid…

Trevlig sommar med förhoppning om en
solig o vilsam sommar –utan katastrofer,
krig och elände för människor…...

Leif Eskelid
DG 101sv
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