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

För samhällsansvar och Livskvalitet 
		

Nyhetsbrev nr 2, 2019/2020, september-oktober 2019 
 
Kära vänner i Lions distrikt MD 101 N 
 
Så har vintern börjat göra sitt intåg här uppe i norr. Vi har ett snötäcke på några 
centimeter och ett par grader kallt. Något tidigt kan man tycka. 
 
Distriktets medlemsutveckling är fortfarande negativ.  Vi är för närvarande på 
1236 medlemmar, så vi ligger under snöret på 1250 medlemmar. Vi måste 
fortsatta jakten på nya medlemmar och då även vända oss till nysvenskar, unga 
och även till 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 
 
Kenneth Bengtsson LC Lit 
EvaLena Bergström LC Piteå/Öjebyn 
Per-Erik Granberg LC Arvidsjaur 
Tony Mannelqvist LC Vilhelmina 
Jörgen Strömqvist LC Näsåker 
Eivor Svedberg  LC Nyland 
 
I anslutning till Liondagen den 8 oktober har aktiviteter av olika slag genomförts i 
distriktet. I bl a Vilhelmina restes det Lionstält distriktet erhållit från MD-distriktet 
samt att det såldes hamburgare till förmån för De Glömda Barnen. 

 
 
 
 



 

 
  

 
Distriktsrådet föreslog 2019-09-01 till Distriktskonferensen 2019-09-22 föreslå att 
betala in till 
 
Kulturpriset    20 kr/medlem. 
 
Distriktskonferensen beslutade att ingen utdebitering ska ske under 
verksamhetsåret 2019/2020 då medlen för Kulturpriset är tillförda från gamla P 
och N. Konferensen beslöt även att 1.VDG Kia Carlsson skulle jobba vidare med 
ett underlag till stadgar för Kulturpriset, och att beslut ska tas vid nästa 
distriktsråd. 
 
Special Olympics Pre Winter Games kommer att anordnas i Åre/Östersund i början 
av februari 2020. 
PDG Bjarne Hald har tillsatts som projektledare för Lions räkning att arbeta för att 
hitta möjliga Host Towns. MD har beslutat tillföra 300.000 kronor till projektet. 
 
Ungdomslägret 2021 kommer att vara ett backpacker-läger, och kommer att 
genomföras sista veckan i juli och två veckor i augusti 2021. Temat på lägret är 
Klimat och Hållbarhet.  
Distriktskonferensen beslöt att rekommendera klubbarna att utse någon som kan 
vara kontaktperson till YEC. Konferensen beslöt vidare att rekommendera varje 
zon att utse en sponsorraggare, både för det lokala men även för lägret i sin 
helhet. 
 
Distriktet har att utse personer för New Voices. Finns det någon eller några som 
vill arbeta med New Voices. Hör av er till mig. 
 
En vädjan till klubbarna är att månatligen rapportera medlemsantal och aktiviteter 
till MyLCI. 
 
En ZO- och presidieutbildning genomfördes i Skellefteå 2019-10-05. 
 
Handböckerna kommer att skickas till DG, för vidare distribution ut till de klubbar 
som har beställt. 
 
Guvernörsrådsmöte 3 kommer att hållas i Södertälje 15-17 november. 
 
Nästa distriktsråd kommer att hållas 2019-11-30 i Arnäs hembygdsgår, 
Örnsköldsvik 
 
Ett av Lions fokusområden är diabetes. Den internationella diabetsdagen är den 14 
november. Meddela de aktiviter som ni ämnar ha den dagen. 
 
Om någon klubb vill ha besök så ställer vi DG, 1.VDG, 2.VDG och ZO naturligtvis 
upp. Meddela klubbens namn, tid och plats, så försöker någon av oss att komma. 
 



 

 
  

Kom ihåg att alltid bära er Lionsnål väl synlig. Den kan ge upphov till frågor och 
svar. Gör reklam för medlemskap när ni har en aktivitet. Glöm inte våra 
nysvenskar och nyblivna pensionärer. Välkomna damer till klubbarna. 
 
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 


