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Välkommen till Lions verksamhetsår 2017-2018 !

Så är det dags att inleda Lions verksamhetsår 2017-2018. Vilket spännande år det kommer att bli. Inte
bara som Lionår för mej personligen, utan också som DG i 101U. Fortfarande ett år, just i detta nu, ett
oskrivet blad. Med många möjligheter, och naturligtvis också utmaningar.
2017 firas Lionsorganisationens internationella 100-årsjubileum. Jubileumsaktiviteterna har redan
startat och vårt 100-årsfirande pågår 2016-2018 med olika aktiviteter. 2017 blir det viktigaste året i
vårt 100-årsfirande. Här finns en unik chans att genomföra lokala aktiviteter och uppmärksammas i
sociala medier och i den lokala pressen. Vi kommer under året att få tillgång till mycket material om
100-årsjubileet, bland annat filmer som via dator kan köras på vanlig TV och storbildsskärmar.
19-20 maj 2017 genomfördes Riksmötet i Upplands Väsby, ett mycket välorganiserat och trevligt
Riksmöte, stort tack till alla funktionärer som under lång tid lagt ner mycket arbete för att få allt att
fungera.
RM-protokollet i sin helhet finns att läsa på MD´s hemsida. Värt att notera här är att den nationella
årsavgiften för 2017-2018 är 340 kr. en ökning med 40kr/medlem/år.
Lions 100-års konvent i Chicago.
Det var fantastiskt att få uppleva ett så storslaget konvent, vi var ca 60 deltagare från Sverige och
programmet var välfyllt från morgon till kväll var dag. Drygt 30 000 deltagare under konventet och i
paraden var vi ca 23 000. På MD´s hemsida visas ett par filmer från konventet.
Lions internationella president 2017-2018 heter Naresh Aggarwal och är från New Delhi i Indien, gift
med Navita även hon Lionmedlem. Dom har två söner, en dotter och sju barnbarn. Naresh Aggarwal
är ordförande för företag som specialiserat sig på stål och jordbruksprodukter. Hans ledord för året
är We Serve: The power of we, service and action.
Gästtalare på konventet var bl.a. Al Gore, vice president under Bill Clinton, han hade ett mycket
intressant föredrag om vår miljö. Andra föredragshållare var Ban Ki-moon, FN´s förre
generalsekreterare och Jimmy Carter.

101U inför 2017-2018
Distriktsindelning, RM beslöt att Lions Clubs International MD 101 reducerar antalet distrikt senast 1
juli 2019. En arbetsgrupp på MD-nivå har bildats för att planera och stötta processen i dialog med
klubbar och distrikt.
Anledningen är sjunkande medlemstal, ett fullvärdigt distrikt ska ha minst 1 250 medlemmar och
minst 35 klubbar. I skrivande stund har 101U 996 medlemmar och vi är 37 klubbar. Vi behöver en
nettoökning av medlemmar i distriktet, därför måste vi öka intagningen av nya medlemmar och vi
måste få in yngre medlemmar. Här måste vi alla hjälpas åt och bjuda in till aktiviteter och möten.
Kontakta gärna vår nye GMT Jan Hallström LC Uppsala /Sävja, som kommer att vara behjälplig.
Det saknas fortfarande ZO i zon 1 och 7, dessutom saknas vZO i zonerna 1,4,5,och 7, detta är något
som zonerna måste lösa omgående.
GMT, GLT, GST ska ligga inom det nya GAT (Global Action Team) och arbeta tillsammans för
att stärka ledarskapet, medlemssituationen och serviceaktiviteter. Mycket information om den nya
organisationen gavs vid kongressen i Chicago och den kommer att gälla på alla nivåer från
International, MD, till distrikt och enskild klubb. Detta år blir ett implementeringsår för klubbarna och
mer information från LCI kommer.
GST Vi har en ny funktion med GST (Global Service Team), för att stärka Lions serviceaktiviteter.
GST för MD 101 är Kia Carlsson LC Östersund/Brunkullan.
GLT Det saknas Lionledare på olika nivåer, men med stöd av GLT har varje Lion en unik chans att få
ta del av Lions utmärkta utbildningsprogram som med duktiga lärare ger Dej möjlighet att få ”klättra”
på ”Lionstegen” Ni behövs!

LCIF Ny ram för globala hjälpinsatser. Förutom synvård, ungdomar, katastrofhjälp och andra
humanitära insatser har det nu tillkommit ett femte nyckelområde och det är diabetes.

Lions serviceområden

Diabetes

Miljö

Hungersnöd

Barncancer

Syn

MD´s LCIF-koordinator Jan-Åke Åkerlund skickar en uppmaning till alla distrikt och klubbar att
hjälpa till att nå målet om 30 miljoner USD till mässlingsinitiativet. Med fem månader kvar av
insamlingskampanjen har vi 5 milj. USD kvar innan vi når det uppsatta målet.
My LCI Varje klubb ska lämna rapport över serviceaktiviteter till My LCI. Olle Stedt LC
Enköping/Åsunda, svarar gärna på frågor ang. My LCI.
Gå gärna in på MD´s hemsida, botanisera och läs, där finns mycket intressant och bra information
att hämta.

Viktiga datum
25-27 augusti

GR 2 och ZO-utbildning i Gävle,
redan nu på MD´s hemsida.

Anmälan till GR 2, kan Du göra

2 september

Distriktsrådsmöte 1

Träffpunkten Uppsala.

23 september

Distriktsmöte 1

Plats meddelas senare.

Vem är Er distriktsguvernör 2017-2018 ?
Jag heter Lena Carlgren, är pensionär och bosatt i Sigtuna. Har två vuxna barn, två barnbarn, och
sedan 1989 är jag gift med Klas. Medlem i Lions Club Märsta Arlanda sedan 2002. Är leg.
sjuksköterska sedan många år och med den bakgrunden var det naturligt att bli medlem i en Lions
Club med humanitet och medmänsklighet som ledstjärna.

Inloggning till Distriktet´s och MD´s hemsida:
Användarnamn: 101u
Lösenord: lena
Nyhetsbrev 3 kommer i september.
Lena Carlgren
DG 101U
Önskar Er alla en fortsatt skön sommar !

