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Välkommen till december månads nyhetsbrev.
Verksamhetsåret närmar sig ½tid. I skrivande stund har vi 990 medlemmar i distriktet. Jag
vet att fler är på ingång och förhoppningen är att ni som redan finns stannar kvar i Lions och
att medlemsantalet i distriktet pö om pö ökar.
December som vi går in i är mycket mer än ½-tid i Lionsåret. December med Jul- 0ch
Nyårsfirande är för många klubbar den viktigaste perioden där vi samlar in medel till våra
aktivitetskassor. Ofta har vi lotterier och andra typer av försäljning. Aktiviteter som fungerar
alldeles utmärkt så länge som vi har kontanter och speciellt mynthantering. Men hur blir det
om 5 eller 10 år? Är vi då så kontantlösa att våra lotterier spelat ut sin roll eller kan vi tackla
formerna för hur lotterierna ska fungera utan tillgång på kontanter?
Jag tror det är en utmaning och tillika en viktig uppmaning till alla Lionsklubbar att fundera
på hur våra inkomstaktiviteter ska vara organiserade i framtiden. Naturligtvis ingen
omedelbar fara i år, men att det kontantfattiga samhället kommer att ställa oss inför nya
förutsättningar står nog helt klart.
Visste ni att MSB har tömt vårt lager av katastroftält? De tillsammans med UNCHR tälten har
skickats till Irak. Nu behöver vi fler tält att lägga i lager och alla Lionsklubbar som kan
uppmanas att skicka in bidrag till nyanskaffning av fler tält. Tälten kostar enligt de senaste
uppgifterna jag har SEK 6000 per tält
NU händer det mycket intressant i multipeldistriktet, här följer ett axplock från GR 3

Rapport från GR 3

-

Världens Barn.

Diskussion förs fortfarande om avtalet för framtida samarbete med Radiohjälpen och
Världens Barn. Vi tar beslut efter NSR i januari. Avtalstexten har ändrats i förhållande till
överenskommelsen. Fortsatta diskussioner med radiohjälpen.

Europaforum.
MD 101 fick möjlighet att visa och berätta om ”De glömda barnen” och projektet på Sri
Lanka. För de glömda barnen fortsätter våra egna insamlingsaktiviteter. Det finns vissa
möjligheter att Holland och Belgien ansluter till projektet. För Sri Lanka kan det finnas
möjlighet att söka ytterligare bidrag från LCIF nu när Radiohjälpens bidragsperiod går mot
sitt slut.
100 års jubileumet uppmärksammades men hade en något undanskymd position. I övrigt att
tämligen rörigt arrangemang, det berodde mycket på hur lokalerna var fördelade i
kongressanläggningen byggd under efterkrigstiden.. Nästa år arrangeras Europaforum i
Montreux.
Flyktingfrågan i Europa berördes också. MD 101 har totalt skickat ca 1000 tält till Irak och
150 tält till Grekland.

-

NSR

Avsikten är att vi söker ett projekt vid NSR med rubrik ” De glömda barnen” och delar upp
det i två delprojekt. Ett som drivs av Norge, Bekaadalen med inriktning Libanon och ett som
drivs av Sverige med inriktning Turkiet, Adana. V i beslutade också om att tillsätta en
projektledare för den svenska delen Finn Bangsgaard.
Det som hänt på senaste tiden är att Lions Norge skickade in sin ansökan till NSR utan att
kommunicera med Lions Sverige i syfte att ta hem sitt ”Glömda Barnen” som sitt eget NSR
projektet. Det har självfallet skapat en hel del upprörda reaktioner från MD 101. Hur allt
detta landar avgörs i januari under NSR mötet i Reykjavik.

-

Artister som Lions Vänner.

Det är ett samarbete om de glömda barnen mellan Lions och produktionsbolaget Dröse &
Norberg. De anordnar 2 turnéer, en under hösten -16 och den andra under våren -17. Under
showen pratar artisterna om samarbetet med Lions för ”de glömda barnen”. Till
föreställningarna behöver 4 – 8 Lions hjälpa till och det avslutas med en bössinsamling när
publiken lämnar konserthallen. För 101 U s del är det fråga om en föreställning i Uppsala
lördagen den 16/3 i Uppsala Konserthus. Ett lämpligt uppdrag för en klubb att samla in till de
glömda barnen. ZO i zon 2 är informerad och vidtalad.
-

Riksmötet – 16

Riksmötet 2016 lämnade et överskott om SEK 236 000, varav SEK 80 000 förts in på
regleringskontot för riksmöten.

- Riksmötet 2017
RM 2017 är nästan färdigplanerat. Anmälnings- och registreringssidan kommer i drift under
december -16. Vi har återigen påmint hovet om att de är inbjudna till invigningen fredagen
den 19:e maj och avvaktar deras svar i frågan.

-

Framtida Riksmöten

Det kommer ett förslag från GR under detta verksamhetsår för beslut under RM – 17 att låta
arrangemanget av riksmöten bli en MD angelägenhet under en fast MD kommitté (MDRM).
Den arbetsordningen har vi redan i de övriga skandinaviska länderna. I DERAS FALL HAR
DERAS Riksmöten blir det billigare, även lättare att arrangera och mer professionellt utfört.
Det innebär att riksmötesanvisningarna måste arbetas om varvid skall beaktas de synpunkter
som lämnades av riksmötet – 16 i avslutande rapporten.

-

LCIF

Det finns fortfarande en stor utvecklingspotential vad avser klubbarnas bidrag till LCIF.
Ungefär 57 % av landets klubbar bidrar till LCIF. Under 2016 – 2017 är det tacksamt om
klubbarna lämnar ytterligare bidrag till Mässlingsprojektet. LCIF har dessutom tagit ett
policybeslut att arbeta mer långsiktigt med flyktingar. Det innebär att förutom det mer akuta
mottagandet att se hur man kan arbeta med att uppföra byggnader etc.

-

Framtidsgruppen

Rapporterade om förslag till distriktssammanslagning från 10 till 6 distrikt i en framtida
organisation. Alla tecken tyder på att det blir så. Rapporten ska ut på remiss och förslaget
dessutom presenteras under ett separat seminarium i samband med RM -17.
Kort sammanfattning:
30 medlemmar per klubb. Ett medlemsantal som behövs om en klubb skall ha långsiktig
överlevnad
6 distrikt.
2 års mandat i tjänstemannabegfattningar
Arbeta aktivt med riskklubbarna i distriktet, de under 20 medlemmar.
Nuvarande inflöde av nya medlemmar 650 per år.
Medlemstapp 1000 medlemmar per år.

Storstad vårt nya distrikt enligt planen:
<20 medlemmar i klubben, 29 st.
20 – 29 medlemmar i klubben, 27st.
>30 medlemmar i klubben 17 st
10 zoner
1678 medlemmar enligt dagens uppgifter.

Ett starkt skäl för distriktssammanslagning är demokratiaspekten. Endast fullvärdiga distrikt
får nominera till internationella ämbeten inom LCI som exv. ID.
I förslaget byter klubbarna i Sala, Heby-Morgongåva, Östervåla- Tärnsjö och Tierpklubbarna
distrikt.

-

Parasportgalan

Parasportgalan där Lions livskvalitépriser kommer att delas ut, det gick inte under RM -16 på
båten, går av stapeln den 4/2 – 17.

-

Special Olympics

GR 3 beslöt avsätta SEK 150 000 till Special Olympics vintertävlingar som är i mars månad
2017.

-

Lions livskvalitépriser

Vi söker nomineringar till Lions livskvalitépriser till RM 2017. Det är 3 priser till ett
sammanlagt värde av SEK 25 000 som delas ut. Kandidater kan vara personer med medfödd
eller förvärvad funktionsnedsättning. Det kan vara sportprestationer, men det är inte ett
krav, kan vara andra typer av prestationer också. Ansökan senast 31/1-2017.

-

Katastroftälten

Tälten blir dyrare, kursutvecklingen är ogynnsam, för den svenska valutan. Vid tidpunkten
för GR 3 finns följande tält i lager:
25 vinter 12 kvm
252 sommar 12 kvm
300 UNCHR standard 20 kvm
I skrivande stund har MSB i samråd med Lions Sverige tömt hela tältlagret för transport till
Mosulområdet i Irak

Tältens inköpskostnad Beräkna bli SEK 6000 per styck

- Bedrägeri – Morogovo
Morogovo projektet har utsatts för ett omfattande internetbedrägeri. Det är anmält,
utredning pågår. Det är såvitt man kan se ett externt bedrägeri. Det är en hel del pengar som
försvunnit $ 100 000 på ett ungefär.

-

Kongo Kamina by

Beslöts lämna in ansökan.

-

GLT/GMT

Vi väntar fortfarande på besked om hur ledarskaps- och medlemskoordineringen på
distrikts- och MD nivå skall fortsätta. Vi vet inte om inriktningen blir densamma som tidigare
eller ej. GLT/GMT är inte en RVN uppgift.
Det är angeläget att vi får besked så snart som möjligt för att möjliggöra enordnad
succession i befattningarna.

-

Lions Quest

LQ föredrogs. LQ medverkade under skolforum 31/10 – 1/11 och fick stor och positiv
uppmärksamhet. Många nya kontakter.

-

Kandidat till MDNO

Felle Fernholm som är nuvarande MDNO har blivit ombedd att kandidera till en ny period
som MDNO. Felle Fernholm har bekräftat att han står till förfogande.

-

PR/INFO – Springtime

LIONS ÄLSKAR ATT HJÄLPA

LIONS FINNS PÅ PLATS

LIONS GÖR DET MÖJLIGT

- Lions talesperson och mediakontakt vid internationella projekt
Mediakontakt internationella projekt är alltid GRO eller av GRO utsedd talesperson.

-

PR gruppen

PR gruppen består av: Maud Nordell, Åke Nyqvist, Owe Nilsson, Ove Söderqvist.

-

Konungens jubileumsfond

Ansökningarna dit skall gå vi landshövdingarna eller Hans Catani, LC Norrtälje. Lions måste
bli bättre på att söka medel för ungdomsprojekt. Idag är Scoutrörelsen överrepresenterad
när det gäller antalet ansökningar. Man kan söka 25 – 30 000 per år. Mer information från
Hans Catani, LC Norrtälje.

-

Lejonkronan

HRO/101U påminner om förslag till Lejonkronan.

-

STIM/SAMI

GR 6 föregående verksamhetsår beslutade att avgiften till STIM/SAMI ska följa medlem och
inte klubben.

-

Revisorer

§ 23 bör ändras för att harmonisera med revisorsförordningen. Uppdraget delegeras till
stadgesekreteraren.

-

Låsta konton

MD har två ”låsta” konton. Det ena är för nyklubbsbildning. I kontot finns SEK 121 000 som
med största sannolikhet inte kommer att användas. Det andra är regleringskontot för
riksmöten. En frågeställning är hur stort regleringskontot egentligen skall vara i framtiden.
En annan frågeställning är om det går att överföra nyklubbskontot till ett annat konto och för
en annan användning.

Utredning beslutades för båda.

-

Mäta insamlade medel

Idag vet ingen hur mycket vi egentligen samlar in till aktivitetskassorna, Världens Barn,
Radiohjälpen, De glömda barnen med flera insamlingsaktiviteter. Det är angeläget att Lions
får ett samlat grepp om det. I nuläget tycks det mest effektiva sättet vara att skicka ut en
enkät till klubbarna och uppmana alla att svara.

-

My LCI

Serviceaktiviteter skall registreras hos LCI, idag gör ingen klubb det.

-

Policy MD standar

Beslutades att MD standar skall finna till försäljning på distriktets hemsida. Frågan har
diskuterats om standarer endast skall delas ut till de som anses förtjänat det eller finnas
allmänt tillgängliga. GR 3 beslutade att de skall vara tillgängliga för klubbarna att köpa.

-

GR 5

Fastställdes att GR 5 ska hållas på kursgården 2-skyttlar utanför Kinna. Mer information
kommer närmare tiden för GR 5.

-

Volontärverksamhet

Volontärverksamhet saknas inom Lions som helhet. En stor brist inom Lions.
Förslag om hur en sådan kan se ut kommer under verksamhetsåret.

-

Jubileumskommittén

Två fyllnadsval har gjorts i inom Jubileumskommittén. Till detta har en ny ordförande valts
och det är Bengt Åke Johansson, LC Gävle. JK 17 har möte lördagen den 19/11 i Hallsberg.

-

Hand in Hand

Det finns till dags dato 213 700. Det räcker inte för att sätta igång verksamhet i en by. Till det
krävs 2 x 350 000. Eventuellt kan det användas till mikrolån och då räcker det till 213 lån.
Emellertid har projektet och medverkan i Hand-in-hand ifrågasatts. Lions syns inte i projektet
och fleras åsikt är att det skall avslutas och insamlade medel användas exv. I
Jubileumskommitténs verksamhet. Innan dess måste klubbarnas uppfattning om det
kontrolleras eftersom de, de facto avsatt medel för Hand-in-hand.

-

Ny telefonväxel

Brommakontoret har ny telefonväxel som fortfarande är under intrimning. Störningar kan
förekomma.

-

Ny tidningsplattform

Tidningen, The Lion kommer att digitaliseras. Den digitala tidningen kommer
att införas från 2018. Testperioden inleds redan under 2017. Det kommer att
Samma plattform överallt i världen.

Lokal modifiering av medlemsregistret
Vi har fått följande meddelande från IT ansvarige om att i huvudsak göra vårt register i
MyLCI mer lättillgängligt. Klubbarna i södra Sverige arbetar redan med att inordna sig i det.
MyLCI
Har varit diskussioner i Europa om att skaffa ett eget register som ska ligga i Europa och vara kopplad
mot myLCI, med konsekvensen att då har vi ytterligare en källa som det kan bli fel i, men nu är det
beslutat att vi kan ha som vi redan har. MEN vi måste ha de nya medlemmarnas godkännande

att vi registrerar dem i register som finns i USA. Det är därför viktigt att alla medlemmar
fyller i ett liknande formulär som bifogad bilaga.
Vi kommer också så småningom att kunna registrera födelsedatum för våra medlemmar
samt att lägga in mailadress på klubbsidan i MyLCI.

Påpeka gärna för klubbarna i distriktet om medlemmens godkännande av registrering samt
att blanketten skall sparas i klubben

Molly Toys
Hej !
Vore tacksam om ni fick ut detta i era DG brev så fort som möjligt
och gärna till era ZO som kan hjälpa till att sprida informationen.
Molly Toys Lejon ska beställas direkt hos företaget
Kontaktperson Eva 0735-467079
Kontakta Eva så snart som möjligt så hon kan beställa från sin tillverkare.
Ingen förskottsbetalning.
Ingen 100 års logga - Lions loggan som förut.
Jubileumsinsamlingen broschyr.
Se sista sidan med styrelsemedlemmar.
Stryk namnen Mats Granath och Lennart Arnlund.
Nytryck är ännu inte aktuellt.
Tack för hjälpen.
Bästa Lionshälsningar
Elisabeth Emanuelsdotter Voll
100 år Jubileumskommittén
Ny mailadress: emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com
Samma mobil: 0709-546232

Ett brev kom från Tullverket
Hej Lionskamrater.
Jag fick ett brev häromdagen:

Vadstena 19 november 2016.

”Det är med stor tacksamhet och uppskattning Tullverket tar emot värdefulla
donationer från Lions för inköp av hundämnen till narkotikasökhundutbildning.
Donationerna är mycket uppskattade bidrag Tullverkets resurser i den för samhället viktiga
kampen mot narkotikasmuggling.”
Therese Mattsson
Generaldirektör
Tullverket
Nu nalkas den tid då man blir extra generös och vill göra en god insats för Lions.
En sak som ligger mig varmt om hjärtat är kampen mot droger, mobbning och
vapensmuggling.
Inköpsprocessen för att ersätta hundar som tas ur tjänst innevarande och nästa år har
kraftigt försenats, vilket gör att det antal hundar som skulle ha startat utbildning

i höst kommer att utbildas under 2017 istället. Detta gör att efterfrågan på donationer är
stor. Målet är att kunna ersätta en del och utöka det befintliga antalet hundar till och med
2018. Hittills under 2016 har Lions hundar som är i operativ tjänst bidragit till att
mer än 567 narkotikabeslag har gjorts och 21 vapen/vapendelar samt en del ammunition har
beslagtagits. Detta alltså tack vare hundar som har donerats av Lions!
Det här är en bra aktivitet i Lions som ger stor hjälp i kampen mot droger och
vapensmuggling i samhället.
Men ni ska inte sända ert bidrag till Tullverket, för då måste de skicka tillbaka det till Lions
kontor och det blir en massa extra arbete för Tullverket. Sänd pengarna till er distriktskassör
eller till Lions kontor, bankgironummer 785-7899, och glöm inte att skriva att det gäller
”Tullverkets Sökhundar” samt avsändarklubb.
Gör ni det här så kommer ni garanterat att bli utskällda.
Med varma hälsningar

Felle Fernholm
MDNO

Lions Club

International
MD 101

Herrestad 592 92 Vadstena
Tel: 070-325 1280 * 0143-24 000
Mail: felle.fernholm@tele2.se

Från LCI och IP kommer ständigt information.
Den informationen finns på LCI s hemsida som tillika finns på svenska språket.
-

100 års firandet tar en stor del av meddelandena från vår IP och där finns en del vi
kan plocka ut som idé och inspirationsgivare.
Bestående projekt
Hjälpinsatser
Medlemsökning, vi är nu något fler än 1,4 miljoner medlemmar i världen och desto
fler, desto mer kan vi göra.
Ledarskapsinsatser och ledarskapsutbildning icke att förglömma.

De röda trådarna i vår IP s meddelanden handlar om de grundpelare som IP talade om på
konventet i Fukuoka, att ta utmaningarna och bygga vidare på att:
- Bli fler Lions
- Att vidareutveckla våra ledaregenskaper
- Att skapa bestående projekt
- Att skapa nätverk i våra lokalsamhällen
- Att knyta kontakter
- Vår hjälpverksamhet

Håll koll på den internationella och nationella hemsidan, det finns mycket matnyttig
information.
Fredsaffischtävlingen
I år fick vi bidrag från 3 klubbar i distriktet. Det Bålsta, Danderyd och Täby-Näsbypark.
Samtliga bidrag var riktigt, riktigt bra. Det är synd att vi inte får skicka vidare samtliga. Men
som reglerna är ska det vara ett. Distriktets fredsaffischkommitté har gjort ett grannlaga
arbete med att bedöma teckningarna.
Bidraget från Bålsta har gått vidare till MD 1O1 som 101 U s bidrag. De två övriga fantastiska
teckningarna finns hos undertecknad.

DÄRMED VILL JAG ÖNSKA ALLA LIONS MED FAMILJER I DISTRIKTET
EN RIKTIGT GOD JUL
OCH
ETT GOTT SLUT PÅ 2016 OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT 2017.
Vi hörs av igen till januari 2017, som för oss guvernörer startar med NSR och GR 4 i Reykjavik
den 20 – 22 januari.
Thorbjörn Bengtsson

