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Så övergår september så sakteliga till den klassiska höstmånaden oktober. När jag växte upp
i Hällefors under -60 talet kom den första snön – den som smälte bort snabbt – i regel i
mitten av oktober. Jag tror inte vi får snö i U distriktet förrän slutet december om ens då.
Min första repövning som plutonchef gjorde jag i februari 1978 norr om Örebro, vi hade – 38
C de veckorna vi låg i fält och tält. Jag tror inte de temperaturerna i det området kommer att
inträffa igen under min livstid. Det som en reflektion om den antågande hösten och
klimatförändringen som pågår.
Lionsåret är nästan som årstiderna och klimatväxlingarna. Vi följer givna mönster men
anpassar oss lite pö om pö till den tid vi lever i. Visst har stora förändringar hänt i vår
organisation. Under -60 talet fick kvinnor bara visa sig i kulisserna inom Lions och 2018 får vi
vår första kvinnliga världspresident tillika från ett nordiskt land. Vi vet att det pågår en
planering för att modernisera LCI in i vår samtid samtidigt som våra kalendarier i klubbarna
följer sin invanda spelplan.
I vårt distrikt har vi hunnit med de första distriktsråds- och distriktsmötena. Det spelar ingen
roll hur mötes van man är, de första mötena innebär alltid en anspänning. Protokollen
kommer snart på distriktets hemsida.
Hemsidan
När det gäller vårt distrikt och hemsidan, Tomas Isaksson vår IPDG tillika ansvarig för
distriktets hemsida påpekar att det är upp till er i klubbarna att hålla hemsidan levande.
Skicka in information om det som händer i klubben gärna tillsammans med fotografier.
Smått som stort har ingen betydelse och Tomas Isaksson lägger ut det med vändande
knapptryck.

Världens Barn
Vi har inlett insamlingen till Världens Barn som får sin klimax i samband med TV galan under
helgen 7 – 9 oktober.
De Glömda Barnen
Omedelbart därefter startar vår egen insamlingskampanj De Glömda Barnen som är ett av
de absolut viktigaste hjälpprojekt vi Lions I Sverige varit engagerade i. Det handlar om de
syriska barn som fastnar i Turkiet, som behöver mat, som behöver rent vatten, som behöver
sjukvård, som behöver skolgång, som behöver hygienartiklar, som behöver medicin, som
behöver leksaker m.m. Listan kan göras hur lång som helst. Värt att veta är att De Glömda
Barnen är ett Lions till Lions projekt. Det är PDG Leif Njord tillsammans med sin hustru PDG
Nilgül Njord som koordinerar projektet ofta på plats och med lokala Lionsklubbar i Turkiet.
Värt att veta är att Lions är en av få hjälporganisationer som numera får verka i Turkiet.
Rekommenderade medel och lojaliteten från klubbarna.
När det gäller insamlingar till olika av distriktet eller riksmötet rekommenderade aktiviteter
är det viktigt att ni klubbarna är lojala. Det är bara att titta i verksamhetsplanen. En
verksamhet som en del av klubbarna i 101U inte tycks förstå att den måste finansieras är
vårt läger Viking Camp nästa år. Kom ihåg att om vi lägger ner lägerverksamheten får ingen
klubb i distriktet skicka några som helst stipendiater ut i världen i Lions regi. Lojalitet är ett
bra ord som borde omfamna samtliga klubbar i distriktet, eller hur?
Det finns klubbar som har små AD kassor och inte kan, men det är förfärligt om det finns
klubbar som inte vill, det är ingen bra Lionsanda.
Vi har andra rekommenderade medel bland annat Jubileumskommittén med sitt önskemål
om SEK 5000 per klubb och år under 2016 – 2017. De insamlade medlen är avsedda för
ungdomsprojekt i Sverige. Under senaste DM beslutade vi att rekommendera klubbarna att
återigen avsätta SEK 25 per medlem och år till diabetesläger för barn under
sommarmånaderna. Kassan börjar sina och dessa läger betyder så oerhört mycket för de
diabetesdrabbade.
Riksmötet 2017 – kulturstipendium
Distriktet som finns där Riksmötet anordnas delar alltid ut ett kulturstipendium. Det
stipendiet går då till någon eller några som finns i distriktet. Det kan vara ett enskilt
stipendium men kan delas av flera. Nästa års Riksmöte är i Upplands Väsby och arrangeras
av zon 5, 101U.
Vi bestämde under distriktsmötet att DG, undertecknad och vår distriktskassör, Gunnar
Lindberg, tar ett beslut om hur mycket distriktet kan och vill avsätta till stipendiet. Det
brukar variera mellan SEK 15 000 – 25 000.

Vi behöver förslag till kulturstipendiater från er i klubbarna. Hittills har vi fått ett och vi
behöver fler.
Distriktsmötet 24/9
Distriktsmötet i Upplands Väsby den gångna lördagen samlade ca 40 deltagare. Ungefär 20
klubbar av 39 var på plats. De första distriktsmötena jag deltog i, i Uppsala 2002 och 2003
samlade mer än 100 Lions, vi hade gemensam middag på kvällen med partners och
tillhörande dans. Vad har förändrats? Engagemanget, medelåldern eller, ja? Hjälp mig.
Distriktsmöten med för få deltagare blir inte bra, för få som diskuterar och beslutar riskerar
att hamna i beslut med lägre och lägre kvalitet, när demokratin sätts ur spel blir vi
toppstyrda. Bli aktiva, medbestämmande är en rättighet som även vi medlemmar i Lions
måste värna.
Om klubbens LP inte kan komma, skicka någon annan. Om man är med i Lions blir det fel om
man struntar i de aktiviteter som håller ihop Lions och klubbarna i distriktet. Möjligtvis ska vi
införa avanmälan med motivering vid sidan om påanmälan.
Medlemstalet i 101U
Enligt My LCI var vi igår 989 medlemmar i distriktet.
Kort kalendarium
Nästa distriktsrådsmöte, DRM 2, kommer att vara i Uppsala den 19:e november. Vi kommer
att vara på Träffpunkten, Storgatan 11. Det finns gott om parkering i närheten. Mer
information och kallelse kommer. Alla får komma, endast ledamöter i distriktsrådet har
rösträtt.
Nästa guvernörsrådsmöte, GR 3, blir i Gävle den 11 – 13:e november. Mer information och
kallelse kommer.
Information från LCFF

Hej alla,
Lionklubbarna i Sverige är framstående med donationer till LCIF – bäst i
Europa. Kanske inte lika framstående när det gäller att söka och få bidrag.
Enligt LCIF´s statistik har vi, allt sedan starten fått
2.319.073,48 US$. Det senaste bidraget, till skolpaviljongerna i Adana, Turkiet,
tillkommer:
67.000,00 US$
2.386.073,48 US$

Cirka 20 miljoner SEK efter dagens kurs.
Varför är vi då inte bättre på att söka bidrag från LCIF? Enligt min mening beror
det till största delen på bristande kunskaper om LCIF.
En liten påminnelse.
LCIF-ordföranden, Yamada, uppmanar nu alla klubbar att utse klubbens LCIFcoordinator.
Bästa DG, påminn om detta i kommande Nyhetsbrev och be ZO ta upp det på
zonmötena!
Bästa hälsningar
Jan-Åke
PID/LCIF MDC

LCI
Glöm inte att läsa vår hemsida i distriktet. Inloggning 101u och ”thorbjörn eller thorbjorn.”
Båda går lika bra. På MD 101s hemsida är lösenordet endast ”thorbjorn.”
Vår IP BOB Corlew är som sig bör aktiv och hans nyhetsbrev finns dessutom på svenska, ta
tillfället i akt och gå in och läs.
Nyheter att dela med sig av
I mån av plats och storlek tar jag gärna in mindre notiser. Jag avgör själv enväldigt om jag tar
in det i nyhetsbrevet eller skickar till Tomas för publicering på hemsidan.
Handböckerna
Handböckerna har delats ut till många klubbar, de flesta fanns i färdigpackade kassar under
Distriktsmötet. De resterande finns på mitt företag i Uppsala. Adressen är:
TRION TENSID AB, Svederusgatan 1 -3, 75450 i Uppsala. Vi finns i södra Uppsala. Ni som
saknar får gärna komma hit och hämta. Vill ni ordna det på annat sätt ring mig så försöker vi
vara kreativa.

DG
Thorbjörn Bengtsson

