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

För samhällsansvar och Livskvalitet 
  

Nyhetsbrev nr 3, 2019/2020, november – januari 
2019/2020 
 
Kära vänner i Lions distrikt MD 101 N 
 
God fortsättning på det nya året, och andra halvan på verksamhetsåret! 
Vi har en vinter som bjuder ömsom på tö och halka, och ömsom på kalla 
vinterdagar. 
 
Distriktets medlemsutveckling är fortfarande negativ. Vi är för närvarande 1221 
medlemmar, så vi ligger under gränsen på 1250 medlemmar, för att vara ett 
fullvärdigt distrikt.  
 
Vi har ett otroligt tufft arbete framför oss för att vända den negativa medlems-
utvecklingen. Vi måste fortsätta jakten på nya medlemmar. Vi har under den 
första halvan av verksamhetsåret fått 33 nya medlemmar, men det har avgått 85 
medlemmar, varav 7 har avlidit. En del av de medlemmar som har avgått har 
flyttat, men icke för ty har vi ett bekymmer att vi inte kan behålla de medlemmar 
vi har. Detta, tillsammans med nyrekrytering av nya medlemmar, måste vi med 
gemensamma krafter göra något åt, för att bryta denna negativa trend. Distriktets 
GMT, Monica Gimerus, kommer att skicka ut en enkät till de medlemmar som har 
slutat, för att försöka få fram orsaken till utträdet. 
 
Vill hälsa följande nya medlemmar välkomna: 
 
Anders Bergkvist  LC Sollefteå 
Gunder Borg   LC Sundsvall 
Dulcinia Victoria Da Costa LC Skellefteå 
Barbro Katarina Gustafsson LC Torp 
Solbritt Carlsson   LC Sollefteå/Nipsippan 
Christina Larsson  LC Piteå Öjebyn 
Per-Erik Larsson   LC Piteå Öjebyn 
Anders Majstedt   LC Långsele 
Anne Mellin   LC Luleå 
Sune Molin   LC Sollefteå 
Tina Norgren   LC Luleå 
Adam Omar   LC Vindeln 
Mikael Palm   LC Robertsfors 
Elina Palo   LC Haparanda 
Benny Selberg   LC Robertsfors 
Rolf Sundberg   LC Sollefteå 
   
 



 

 

  

Vill att klubbarna rapporterar både medlemsantal och aktiviteter. 
 
Nomineringar till Kulturpriset  
Vill påminna om att nominera till Kulturpriset. Nomineringstiden är utökad till 
2020-02-15, och skicka nomineringen till undertecknad. Utdelningen av 
Kulturpriset kommer att ske på distriktsmötet 2020-04-25. 
 
Special Olympics Pre Winter Games kommer att genomföras som planerat. 
Men vi saknar volontärer, varför ni som är intresserade anmäl er till Bjarne Hald, 
LC Arvidsjaur, mjhald@gmail.com. 
 
Distriktets representant för New Voices är Monica Gimerus, LC Skellefteå. 
 
Fredsaffischtävlingen på MD nivå vanns 2019 av Aprilia Carlsson i Junsele med 
rubriken ”Om alla fokuserar på FRED, så skulle det bli en mycket bättre värld”. 
Vi säger ett stort GRATTIS. 
 
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 
 
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 vid 
någon lokal aktivitet. Fraktkostnaden betalas av användande klubb. 
 
Det som närmast är på gång är 
 
NSR i Köpenhamn  2020-01-17 - 2020-01-19 
Distriktsråd i Vindeln  2020-01-25 
GR 4 i Gävle   2020-02-29 – 2020-03-01 
 



 

 

  

Jag vill passa på att tacka för alla de aktiviteter som genomförts i klubbarna under 
denna period. 
 
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 


