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GOTT NYTT ÅR 2017
Jag gillar oskrivna blad. De finns där för att fyllas med innehåll, texter, bilder, planering, saker
att göra som sedan blir till minnen. Året vi går in i, 2017, är i detta nu oskrivet även om vi har
en del av rubrikerna redan på plats.
För oss Lions blir 2017 ett fantastiskt år. Det som kommer att prägla Lions inte bara i vårt
multipeldistrikt dessutom alla Lions överallt är att vi som organisation avslutar vårt första
sekel och går in i nästa.
Välkomna in i 2017, välkomna in i januari, en månad som vi inte heller vet om den blir mild
eller om vintern kommer. Jag hoppas vi får lite vinter. Våra 4 årstider är viktiga inte bara för
vår fauna och flora, i lika hög grad för våra sinnen.
Sist men inte minst välkomna in i Lionsorganisationens nästa spännande sekel. Här finns
massor med oskrivna blad även om ett stort antal rubriker redan är på plats så är oskrivet
fortfarande oskrivet.
LIONS FYLLER 100 ÅR!
2017 blir unikt. Under 100 år har vi verkat som hjälporganisation. Det första seklet är till
ända, det nya inleds med en världsbild där hjälpbehovet är större än någonsin. Vi gör nytta
överallt, lokalt, nationellt och internationellt. Inte minst vill jag lyfta fram insamlingen till de
”Glömda barnen”.
Jubileumskommittén kommer att uppmärksamma 100 års jubileumet med flera aktiviteter
under 2017. Mer information kommer.

Det pågår en moderniseringsprocess inom Lions och ni som redan nu vill titta in hur
framtiden är tänkt kan besöka vår internationella framsida klicka in svenska på språkikonen
och gå in på LCI FRAMÅT. Här finns en hel del intressant att läsa om den kommande 5 –
årsplanen, några bara videoclips att visa på månadsmöten, zonmöten och
distriktsrådsmöten. Vi måste bli bättre på att kommunicera till vår omvärld vad vi gör.
Jag rekommenderar också alla medlemmar och framförallt klubbarnas tjänstemän att gå in
på multipeldistriktets interna sidor emellanåt, ett enkelt och kostnadsfritt sätt att hålla sig à
jour med Lionsvärlden..
FREDSAFFISCHTÄVLINGEN
Inom distriktet fick vi bidrag från tre klubbar; Bålsta, Danderyd och Näsby Park. Det är inte
lätt att välja ett bidrag från tre mästerverk. Vi valde bidraget från Bålsta som skickades
vidare till MD 101.
NSR
Den 19 – 21 januari deltar samtliga distriktsguvernörer inklusive GRO, VGRO, PGRO och
några ytterligare på NSR som är samlingspunkten för de nordiska Lionsdistrikten. I år samlas
vi i Reykjavik. I samband med det kommer också ett förenklat och förkortat GR möte att
genomföras, det är GR 4.
NOMINERINGAR
Jag hoppas att alla klubbar som har nomineringar till MD befattningar har skickat in dessa.
Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för den demokratiska processen att alla gör
det. För Lions är det ett lika viktigt grundfundament som vår transparens och öppenhet.
LIONS QUEST
Lions Quest har en egen avdelning på MD 101s hemsida. Bland de senaste nyheterna finns
bland annat att LQ bevisat effektivt i drogprevention, att LQ deltog i Skolforum under
månadsskiftet okt/nov och rönte stor uppmärksamhet samt information om det totala
kursutbudet som är imponerande.
Mer information kan hämtas från Anders Medin på LQ kontoret.
MÅNADSGIVARE
Inom MD 101 och dessutom enskilt i vissa distrikt har diskussionen att arbeta med
månadsgivare pågått et tag och det kommer mer information snart. Avsikten är att
insamlingskonto anslutet till MD 101 varefter bidragen fördelas till de projekt eller klubbar
som är angivna på inbetalningstalongen. Månadsgivare kommer att bli mer och mer använt.
Framförallt då vi kommer att bli mer och mer kontantlösa och Sverige tros bli ett
föregångsland i den kontantlösa världen. För att få en enhetlighet över landet kommer det

sannolikt bli ett konto med ett 90-nummer som inbetalningskonto, mycket möjligt att det
blir det vi redan har.

RM 17
Planeringen pågår för fullt. De två pusselbitar vi saknar är dels underhållningen under
banketten och dels en huvudtalare och key note speaker under invigningen. Båda kommer
att finnas i maj. Vi har en huvudtalare i åtanke, hennes stab anser inte att hon har tid at
komma till Sverige i maj. Vi kommer att försöka övertala henne under NSR. Misslyckas vi har
vi reserver. I nästa nummer av tidningen ”The Lion” kommer den sedvanliga
Riksmötesinformationen.
Tyvärr, måste vi konstatera att hovet inte har för avsikt att närvara under vårt riksmöte. Vi
kommer däremot att få den sedvanliga hälsningen.
KONVENTET I CHICAGO
Visst vore det kul att vara med på konventet i Chicago i slutet av juni och början av juli, eller
hur? Det går att kombinera med en förlängd vistelse i USA om man vill se fler platser eller
har släktingar som ska besökas. Vi, min hustru och jag, kommer att kombinera konventet
med både USA resa och släktbesök.
Cynthia på Lionskontoret har tagit fram ett resepaket som inkluderar vistelsen på konventet,
hotell och flygresan. Kostnaden per person om man delar dubbelrum är ca 18 000. Mer
information kan man få från Cynthia. Visst vore det kul om den skandinaviska kontingenten
blev så stor att den märks. Man kan ordna flygbiljetterna på egen hand om man vill.

DISTRIKTSSAMMANSLAGNING
Arbetet med att komma med ett genomtänkt förslag till RM 17 om att slå ihop distrikten
från 10 till 6 pågår. Den information jag har om det är att det som nu sker är den
ekonomiska genomlysningen och hur distriktens ekonomi ska se ut och hur de befintliga
distriktens egna kapital ska fördelas i den nya organisationen. Den praktiska konsekvensen
för oss i 101 U är sannolikt en höjning av distriktsavgiften. Det är min uppfattning eftersom
101U idag har multipeldistriktets i särklass lägsta avgift.
Framtidsgruppen kommer att hålla ett eget seminarium om den tänkta
distriktsorganisationen under fredagen den 19:e maj. Med början 15.00. Alla som vill veta
mer, fråga och diskutera har ett utmärkt tillfälle då. Notera att det de lämnar till riksmötet är
ett förslag, därefter beslutar riskmötet.

Om jag inte är helt felunderrättad måste därefter varje enskilt distrikt ta samma beslut innan
processen kan starta.

MEDLEMSANTALET I DISTRIKTET
Idag den 27:e december är vi 989 medlemmar i distriktet. Jag vet att många klubbar
kommer att ta in nya Lions under det första kvartalet 2017. Om vi lyckas hålla avgångarna på
en absolut miniminivå bör chansen finnas att medlemsantalet i distriktet passerar 1000
strecket.
DISTRIKTSRÅDSMÖTE 3 I SIGTUNA
Jag påminner om distriktsrådsmöte 3 som är den 28:e januari i Sigtuna. Anmälan till 2:e VDG
Torkel Gille, torkel.gille@telia.com
LC SIGTUNA – KENYAPROJEKTET
Under DRM 3 kommer LC Sigtuna att informera om det projekt man driver i Kenya
tillsammans med Sigtuna Högre Humanistiska Läroverk. Ett projekt som man vill bredda ut
till distriktet och därefter som ett MD projekt. Enbart den informationen gör det värt att
komma till DRM 3.
Projektet börjar nu få en så stor omfattning att det borde intressera i första hand klubbarna i
distriktet.
DG 101U / Thorbjörn Bengtsson.

