THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS
DISTRIKT 101-U
Vi gör det tillsammans
NYHETSBREV NR 2 augusti 2016-08-08
Här kommer nyhetsbrev 2. Nyhetsbrev 1 finns på distriktets hemsida sedan drygt en månad
tillbaka. Att läsa nyhetsbrev på distriktets hemsida kräver en del aktiva handlingar och
handen på hjärtat, jag tror inte speciellt många i distriktet har varit så distriktsaktiva under
sommarmånaden juli. Därför får ni båda nyhetsbreven i detta mail och framöver kommer
nyhetsbreven på både på hemsidan och i mailboxen.
Det första nyhetsbrevet blev ganska mycket och detta blir följaktligen lite kortare.
Jag vill återigen påminna om september månads viktiga datum: 3, 17, 24.
3/9 Distriktsrådsmöte i Sala, anmälan till DS Torkel Gille, torkel.gille@telia.com Kom ihåg
att alla möten inom Lions är öppna möten. På ett distriktsrådsmöte får alla yttra sig.
Däremot är det endast distriktsrådets medlemmar som har rösträtt.
24/9 Distriktsmöte i Upplands Väsby, anmälan till Torkel Gille. Vi har ett spännande och
utmanande verksamhetsår framför oss. Det är min personliga önskan att alla klubbar i
distriktet har minst en deltagare på distriktsmötet, gärna fler naturligtvis. Det är bara om
alla klubbar är med som vi i distriktet kan bli aktivare. Läs gärna om stycket i Nyhetsbrev 1
om "Engagemanget för Lions i klubbarna". Dessutom är det under DM 1 som de nya
Handböckerna i det "gamla" formatet med samtliga klubbmedlemmar fördelas enligt
klubbarnas beställningar.
17/9 Distriktets utbildningsdag, här kommer alla nya medlemmar att lära sig mer om allt
Lions står för. Hur vi är organiserade vilken fantstisk organisation Lions är. Detsamma gäller
alla intresserade som vill bli Lions och alla som ni kan intressera för Lions. Återigen, om man
har varit Lionsmedlem i flera decennier är inte Lions det, det då var, även vi speglar vår
samtid. Även om Du är gammal i Lionsgården, välkommen till en givande utbildningsdag och
som sagt ta med några som inte är med i Lions.

Vi kommer också att lyssna till en klubbpresident och en zonordförande och naturligtvis DG
som berättar om sina respektive roller.
Anmälan gör till GLT Stig Lundqvist under email adress: stig.tierp@gmail.com. Separat
inbjudan kommer senare.
Medlemsantalet inom 101U är nu 995 medlemmar. Det pågår en ny utredning inom MD 101
att slå ihop flera distrikt. Det har man exempelvis gjort i Danmark som nu har 3 distrikt och i
Norge som nu har 6 distrikt. Vårt distrikt är inte det som har lägst antal medlemmar, men
som ni ser sjunker det även hos oss. Jag hoppas att tillräckligt många klubbar tar in tillräckligt
många nya under hösten så att vi orkar häva oss över 1000 - strecket. Tänk om, tänk om vi
kunde bli ett fullvärdigt distrikt med fler än 1250 medlemmar. Tänk så mycket mer vi kan
göra då.
Min personliga uppfattning med min erfarenhet om hur individuella klubbar, zoner och
distrikt är, är att en sammanslagning kan motverka sitt syfte. Det är också så att en
sammanslagning av distrikt kan inte enbart bestämmas på ett RM. LCI godkänner enbart om
de enskilda distrikten som berörs har röstat för en sammanslagning också.
Hur ser vårt Lionserbjudande ut. Om vi ska lyckas med att få in nya medlemmar och få dem
att stanna måste vi inse att medlemskapet och våra krav på medlemskap är fjärran från -50, 60 och - 70 talet. Vi behöver föryngra oss, det vet vi alla. Samtidigt är det svårt att få in 40
och 50 åringar. Familjebildningarna sker senare och många har fortfarande barn/ungdomar
hemmaboende ganska länge, med det massor av familjeaktiviteter och till detta
yrkeskarriärer.
Vår MD-GMT, Anna From-Lindqvist, har formulerat Lionserbjudandet som så:
- Lägg ner den tid Du kan på Lions. Du bestämmer själv. Ibland har man mer tid och ibland
lite mindre tid. ( Min egen tolkning är den att "klubben" måste acceptera den samtid vi lever
i, förr när Lions enbart var en herrklubb och partnern ofta hemmafru krävdes i princip 100 %
närvaro på månadsmötena, den tiden är förbi. LC Globen exempelvis säger så här; för att
betraktas som aktiv Lion, delta i minst två månadsmöten och en aktivitet under
verksamhetsåret. Dessutom det nya 50 är ju 70 med aktiv fritid.)
- Ny vänner och vänner för livet. ( Möten som är givande och roliga och där man trivs att
vara och ser fram emot).
- Att göra skillnad för de som vi kan göra skillnad för - att hjälpa.
- Personlig utveckling - Lions har en fantastisk ledarskapsutbildning för de som vill. ( Att
lära sig mötesteknik, skriva protokoll och att utforma en dagordning har man nytta av
överallt i livet.)
- Internationella kontakter med andra Lions och i hjälpverksamhet.

Det finns två saker som skiljer oss från alla andra hjälporganisationer som jag känner till:
- Makten i Lions finns hos den enskilda klubben. ( Vi är den mest demokratiska av alla
hjälporganisationer).
- Det finns ingen annan hjälporganisation som kan lämna ett så stort netto från insamlade
medel som Lions.
Listan kan göras längre, sammanfattningsvis, det är inte försent att bli Lionsmedlem och
knappast för tidigt heller i livet bara man har Lionshjärtat på rätt plats.
27/7, skickade IP Bob Corlew ut ett nyhetsbrev med temat "Låt oss nå toppen av
hjälpinsatser". Allt enligt mottot New Mountains to climb. Gå in på Lions Clubs
Internationella medlemscenter, därefter till Presidentens tema. Där finns flera riktigt bra
videos som inspiration, tillika en bra bild av hur vår organisation är i det internationella
sammanhanget.
31/7, fick vi ett nyhetsbrev från LCIFs ordförande Jitsuhiro Yamada. Nyhetsbrevet i sin helhet
finns på MD 101s hemsida under flik LCIF - Nyheter och Media - Meddelanden från LCIF.
3/8, fick vi en utmaning till Sveriges Lionsklubbar från www.lions-herne.de att delta ett
jumelage. För den klubb som har intresse läs deras hemsida och kontakta klubben via
info@kapala.de.
Under helgen den 19/8 - 21/8 har vi vårt GR 2. Samma helg gästa vi av vår IP Bob Corlew.
Samtidigt har vi utbildning av verksamhetsårets ZO. Sammantaget är hittills 120 personer
anmälda och det landar säker på några till. Det blir en storslagen start på verksamhetsåret
2016 - 2017.
Mitt nästa nyhetsbrev - septemberbrevet kommer bland annat att berätta om Avestamötet,
GR 2 mötet och lite till.
Jag vill också påminna om Orkester Norden som bland annat uppträder i Uppsala konserthus
den 24/8.

Avslutningsvis, jag tar gärna in material till mina nyhetsbrev ifrån klubbar och zoner. Om
materialet är omfattande kommer det i nyhetsbrevet i koncentrerad form.
Thorbjörn Bengtsson, DG 101U, 2016-2017.

