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Hoppas ni alla har haft en skön och avkopplande sommar så att vi nu står “laddade” för
årets alla spännande uppdrag, aktiviteter och inte minst den förnyelse som Lions står
inför.
Under helgen 25–27 augusti genomfördes GR 2 i Gävle. Det var intensiva dagar med
många nyheter i det förnyelsearbete som Lions nu har påbörjat. Här följer en
sammanfattning och ytterligare information kommer på Distriktsrådsmötet I Uppsala 2
september 2017. Protokollet finns snart att läsa på MD´s hemsida.
På GR 1 i Chicago beslutades det att Världsliondagen genomförs årligen 8 oktober och
att insamlingsmålet för 2017 är De Glömda Barnen. Insamlingen börjar 8 oktober och
avslutas 31 december 2017. Till vår hjälp vid insamlingen är nu framtaget ett litet
informationskort med Swish-/och PG nummer. Swish 9019480 PG 901948-0 Korten finns
att hämta vid DRM, 2 september samt att alla ZO får kort för distribution till klubbarna.
Obs. Det är bara allmänheten som använder detta PG-nr. Lionklubbarna skickar som
vanligt in sina bidrag till distriktskassören och anger syfte och avsändare.
Jubileumsinsamlingen Lions 100 år. Insamlingen är nu avslutad och målet för
insamlingen var 4.6 miljoner SEK. T.o.m. 2017-06-30 har det samlats in 2.4 miljoner SEK.
och nu ska pengar fördelas till klubbar och distrikt som kan ansöka om pengar för egna
bestämda projekt till Barn och undomar med särskilda behov. Sista ansäkningsdag är
2018-06-30, det finns 1 765 milj. SEK att söka. Distrikt 101 U är det enda distrikt I MD
som inte har något projekt och därmed inte har ansökt om medel.
YEC Alla klubbar ska ha en YEC, ungdomsansvarig som “brinner” för sitt uppdrag, alt. kan
man utse en YEC som ansvarar för ungdomsarbetet I zonen. En YEC-konferens kommar
att anordnas I Gävle 7-8 oktober 2017. Marie Johansson, YEC-ansvarig I MD 101, skickar
inbjudan.
Pr–Info. En ny PR-plan är beslutad och nya mallar för bl.a. brev, power point och
pluggannonser är framtaget av PR-gruppen.

LCIF. En LCIF-koordinator med stort intresse för LCIF´s arbete ska finnas i varje klubb.
Nästa år har LCIF 50-årsjubileum. Mer info på MD´s hemsida.
Distriktsindelning. Arbetet I distrikten har redan börjat och distriktens klubbar bör
diskutera ny indelning och lämna synpunkter till DG. Ytterligare information lämnas vid
DRM och DM.
På Lions kansli blir det personalförändringar. Cynthia Lo arbetar 75%, måndag – torsdag
och Maud Nordell slutar 28 april 2018, fram till dess arbetar hon 100%.
Alla aktiviteter SKA rapporteras in till My LCI.
Riksmöteskommittéen arbetar hårt med att få en gemensam struktur på kommande
RM och därmed få ned kostnaderna.
Radiohjälpen- Världens Barn. Lions MD 101 har inget samarbete med Radiohjälpen,
däremot kan klubbarna fortsättningsvis skicka in insamlade medel till Världens Barn.
Nytt i Lionorganisationen är GAT. Global Active Team, som är samlingsnamnet för
GMT, GLT och GST. Nytt är också GST (Global Service Team), som ska bistå klubbar,
zoner och distrikt vid aktiviteter. För MD ansvarar Kia Carlsson LC Östersund-Brunkullan
och hon har redan påbörjat sitt arbete. Meningen är att varje klubb ska utse en GST
tillika GMT och GLT. Befattningsbeskrivningen för GST är fortfarande något oklar men
innan verksamhetsåretsåret är slut ska detta vara implementerat i klubbarna. Ytterligare
info finns att hämta på MD´s hemsida.
Riksvalnämndens ordf. MD 101, Peje Josefsson påminner om att det är dags att börja
fundera över nomineringar över entusiastiska och dugliga funktionärer till
Multipeldistriktet. Likaså ska klubbarna i distrikt 101 U börja fundera över distriktets
funktionärer 2018-2019. Blanketter kommer att sändas ut till alla klubbar.
IP dr Naresh Aggarwal med hustru Navita besöker Sverige och deltar vid GR 3
27-29 oktober 2017. Fredag 27 oktober ordnas en välkomstfest där alla Lions är inbjudna
på egen bekostnad.
Handböcker frinns att hämta vid Distriktsmötet 23 september I Uppsala, 35:-/st.
Distrikt- och Multipeldistriktets hemsida:
Användarnamn: 101u Lösenord: lena
Förklaringar till alla förkortningar finns I handboken.
Nästa Nyhetsbrev kommer i oktober, håll ut !
Med vänliga Lionhälsningar
Lena Carlgren
DG

