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      Lions hjälper - Lions finns på plats - Lions gör det möjligt 
 

För samhällsansvar och Livskvalitet 
		

Nyhetsbrev nr 1, 2019/2020, juli-augusti 2019 
 
Kära vänner i Lions distrikt MD 101 N 
 
Välkomna till det nya verksamhetsåret 2019/2020. Ett år som jag hoppas att 
tillsammans med er kommer att bli ett framgångsrikt, fantastiskt och innehållsrikt 
år. Som ni redan känner till har det skett en organisatorisk förändring inom Lions 
Sverige. Tio distrikt har blivit fem, och MD 101 N täcker numera nästan halva 
Sverige. Vår nye internationelle president är Dr. Jung-Yul ”Yul” Choi och kommer 
från Sydkorea.                                             

 
 
Årets Internationella Convention hölls i Milano 5-9 juli 2019, där mitt år formellt 
började. Jag fick en insikt i vilken stor organisation vi tillhör och vilka fantastiska 
insatser vi tillsammans gör. Jag fick den uppfattningen att i princip deltog alla 
världens distriktsguvernörer. IP:s budskap är bl a att genom mångfald stärker vi 
våra klubbar och samhällen, utveckla våra hjälpinsatser mm. 
 
Vi står under detta verksamhetsår inför stora utmaningar. Jag tänker närmast på 
medlemsutvecklingen. En av orsakerna till skapandet av nya distrikt var att 
Sverige skulle få fullvärdiga distrikt, dvs minst 1250 medlemmar. Vi är för 
närvarande på 1260 medlemmar, så vi hänger på snöret. Vi har två år på oss att 
öka medlemsantalet så att vi har mer än 1250 medlemmar. I annat fall skapas ett 
nytt distrikt tillsammans med MD 101 O. IP:s resonemang angående mångfald är 
att förutom rekrytering av nysvenskar och unga, även rekrytera nyblivna 
pensionärer. 
 
Vi har ett jättejobb framför oss med medlemsrekryteringen. Men jag tror att med 
gemensamma krafter kommer vi att vända denna hittills negativa trend. 
 
Vill i samband med detta hälsa följande medlemmar välkomna 
 
Tommy Bergdahl LC Boden 
Kurt Lindberg  LC Boden 
Mikael Lundbäck  LC Töre 
 
 



 

 
  

Campain 100 fortsätter även under detta verksamhetsår, och målet är att samla in 
300 miljoner USD under en treårs period. 
 
Riksmötet i Västerås i maj beslutade om följande nationella insamlingsmål 
 
NSR     40 kr/medlem 
Pengapåsen     50 kr/medlem 
Katastrofberedskap   100 kr /medlem 
Personer med funktionsnedsättning 70 kr/medlem 
LEO     30 kr/medlem 
Lions Quest    40 kr/medlem 
Lions tält    40 kr/medlem, alt 900 kr/klubb 
Miljöpris     10 kr/medlem 
 
Totalt     380 kr/medlem 
 
Distriktsmötet i april beslutade även att även klubbarna skulle betala in till 
 
Polarcamp, ungdomsläger  90 kr/medlem 
 
Distriktsrådet föreslog 2019-09-01 till Distriktskonferensen 2019-09-22 föreslå att 
betala in till 
 
Kulturpriset    20 kr/medlem. 
 
Distriktet har tilldelats ett Lionstält som för närvarande finns i Vilhelmina. Tältet är 
tänkt att användas vid en ev lokal katastrof, eller när någon klubb vill använda det 
vid någon lokal aktivitet. Fraktkostnaden betalas av användande klubb. 
 
Special Olympics Pre Winter Games kommer att anordnas i Åre/Östersund i början 
av februari 2020. 
Distriktsrådet beslöt 2019-09-01 att uppdra till GST Ulla-Britt Bergström-
Johansson och ZO Marie Ekvärn och ZO Hans Lindén att ta kontakt med klubbarna 
i zon 2-4 om de har möjlighet att delta i de Host Town som skall upprättas. 
 
Insamlingen till De Glömda Barnen kommer att fortsätta året ut. De Glömda 
Barnen kan vara det mest lyckade projektet Lions Sverige ansvarat för. 13 milj 
kronor har samlats in. De insamlade medlen har använts till skolmoduler, 55 st + 
10 st beställda, och 5000 matpaket som räcker en månad till en familj. 
 
Vid Riksmötet i Västerås fick vi information om en verksamhet som kallas Second 
Chance. Second Chance är en verksamhet bestående av frivilliga läkare och 
sjuksköterskor, som opererar barn och tonåringar för missbildningar där Operation 
Smile har gett upp. De utför ett otroligt arbete med gott resultat. Frågan var uppe 
på GR2, och där beslöt vi att detta var en fråga för distrikten, då multipeldistriktet 
redan hade två insamlingsmål. Frågan var även om de hade ett 90-konto eller 
inte. Ärendet kommer upp igen på distriktsrådet 2019-11-30. 



 

 
  

En ZO- och presidieutbildning kommer att anordnas i Skellefteå 2019-10-05, där 
mat och hockey ingår. Ni som vill delta anmäl er snarast till undertecknad. 
 
Handböcker med det gamla innehållet kommer inte tryckas, pga GDPR. 
Det kommer att finnas en handbok utan medlemsregister att beställa. 
Skicka beställning till undertecknad senast 2019-10-15, med antal och 
leveransadress. 
 
Riksmöteskommittén har skickat ut en enkät ang reseutjämning till Riksmötet.  
De vill ha svar senast 190930. 
 
En RLLI-utbildning kommer att genomföras i Södertälje 8-10/11 2019. 
Distriktsrådet beslutade 190901 att erbjuda utbildningsplatser till 2.VDG samt 
samt samtliga ZO. Anmälan till undertecknad snarast. 
 
Riksmötet i Västerås beslutade att en gemensam aktivitet på Liondagen 191008 
skulle tas fram. Någon sådan aktivitet har inte tagits fram, varför klubbarna 
uppmanas att göra någon aktivitet den 8/10 helgerna i anslutning till den 8/10. 
 
Guvernörsrådsmöte hölls i Upplands Väsby 22-25 augusti. Vår IP Dr Jung-Yul ”Yul” 
Choi besökte Sverige under dessa dagar, samt deltog på våra möten. Under mötet 
var det ett stor fokus på framtidsfrågor, samt Lions Sveriges engagemang i 
Special Olympics Winter Games. 
 
Insättningar till Hjälpfonden skall inte skickas på fondens giro, utan skall skickas 
via distriktskassören till kansliet. Hjälpfonden gironummer skall endast användas 
av privata gåvor. 
 
Ett av Lions fokusområden är diabetes. Den internationella diabetsdagen är den 14 
november. Meddela de aktiviter som ni ämnar ha den dagen. 
 
Distriktets hemsida behöver fyllas på, så skicka det material ni vill ha publicerat 
på hemsidan till anders.nordstrom@hotmail.se, så fixar han det. 
 
 
 

Lars Ekbäck  
        DG MD 101 N 


