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Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått 8 nya Lions och 7 avförda den senaste
månaden.
Minimilagen
Huvuddelen av mina kemistudier var under första hälften av -70 talet. Mestadels i Örebro på
Högre Tekniska Läroverket och därefter universitetet.
I ett kemisammanhang häromdagen nämndes ”minimilagen” för oss kemister är det ett
begrepp inom lantbrukskemin. I korthet innebär det att en odlad gröda behöver
grundämnena N, P och K för att växa. Det vill säga kväve, fosfor och kalium. Om ett finns för
lite eller saknas kan inte de andra komponenterna kompensera för det som fattas. Då får
man små växter eller t o m missväxt. N, P och K med andra ord gödsel.
Minimilagen och Lions
Det går mycket väl att tillämpa minimilagen inom Lions också. Våra element är
MEDLEMMAR, LEDARE och AKTIVITETER. Som i jordbrukskemin kan inte heller vi
kompensera frånvaron en grundpelare med någon de andra. Alla måste finnas och fungera.
Vi måste ta in nya medlemmar, vi måste behålla våra nya medlemmar. Vi måste ha bra
ledare som är förebilder och vi måste vara aktiva med våra aktiviteter och
hjälpverksamhet.
Nu i februari börjar vi utse nästa verksamhetsårs ledare som klubbpresidenter, zon ordföranden, distriktsguvernörer och t o m guvernörsrådets ordförande.
Dessutom behöver en ny 2:e VDG till vår egen distriktsledning och flera nya ZO och VZO.

Ledare inom Lions
Varför är det så svårt att få nya ledare inom Lions? En förklaring är sannolikt att vi tar in för
få nya medlemmar, en annan lika sannolik är de egna hindren vi sätter upp. Jag har inte tid,
jag har mycket att göra, jag är inte säker på att familjen vill, så måste jag resa runt i distriktet
och på annat, är jag verkligen så duktig att jag kan? Personliga hinder vi ställer upp för att
undvika att säga, ”jag törs inte”.
Min erfarenhet är att under alla utbildningar som vi har i Lions och DG utbildningen i
synnerhet och sedan med DG skapet växer personligheten. Tro mig och alla andra som gjort
det. Handen på hjärtat det är inte så svårt att vara vare sig LP, ZO eller DG.
Mountains to climb, att övervinna hindren och ta sig an uppgifter i Lions som faktiskt inte är
så svåra som man tror innan, våga klättra över berget.
Det är belönande, roligt och stimulerande för att inte nämna alla andra Lions man träffar.
Det belönande är större än att den tid som man lägger ner.
Det jag önskar är att när just Du, när Du får frågan att bli ”….. ” svarar ja, vågar lätta ankar
och Du kommer att upptäcka att det hade varit värre att ångra det Du inte gjorde än det Du
faktiskt genomförde.
Glöm inte heller vad Du tar med ut i livet, yrkeslivet, föreningslivet och t o m inom familjen.
Jag tänker på mötesteknik, att föra protokoll, att göra en agenda, att behärska liturgin i ett
större möte och leda det.
Jag vill avsluta med detta stycke med att citera an av mina guvernörsrådskolleger:
”Om Du vill bli President, gå med i Lions”
Kan faktiskt säga detsamma om att bli distriktsguvernör.
Ny 2 VDG
Jag vet inte i skrivande stund om den tänkta nya distriktsindelningen blir beslutad eller inte
under RM i maj. Oaktat om det blir så eller inte behöver vi en 2:e VDG.
101 U kommer i det tänkta distriktet Storstad i stort sett vara detsamma som tidigare. Till
det får vi ett antal klubbar från norra 101 A. De kommer inte att bära in någon 2 VDG. Den
eventuelle de väljer till den befattningen blir kvar i det nya distrikt som 101 A bildar. I distrikt
Storstad är det fortfarande 101 U som kommer att sätta tonen i flera år framöver.
Om Du är intresserad av komma in i DG stegen, sitt inte och vänta på att någon kontaktar
Dig. Ta själv kontakt med nomineringskommitténs ordförande martina.nordlund@gmail.com
och tala om att Du finns. Vänta inte, gör det nu.

Det är naturligtvis en klar fördel om Du hunnit med att vara klubbpresident och
zonordförande.

GLT, GMT och GST
I vårt distrikt behöver vi också en ny medlemssamordnare (GMT), en ny
utbildningssamordnare (GLT) samt en ny aktivitetssamordnare (GST). I slutet av mars tar LCI
´s styrelse slutgiltigt beslut om hur funktionerna skall vara. Det vi idag vet är att GMT, GLT
och GST på distriktsnivå får 1 – års mandat, som kan förlängas. På MD nivå fortsätter
mandaten att vara 3-års förordnanden.
Det är DG som utser till dessa befattningar, således ingen valfråga.
I distrikt 101 U kommer Jan Hallström, LC Uppsala – Sävja att axla rollen som GMT.
Vi saknar fortfarande en utbildningssamordnare (GLT). Om GST får vi återkomma när LCI
specificerar vad som ska ingå i den uppgiften.
Glöm inte bort att varje klubb från och med nästa verksamhetsår dessutom skall ha en LCIF
koordinator.
RM 17
Under lördagen den 20/5 08.30 inleder vår huvudtalare Svein Berntsen ID och
hemmahörande i MD Norge sitt linjetal om LCI Forward. Svein är en av de som arbetat med
att ta fram framtidsprogrammet som för Lions. De utav er som är inne på den internationella
hemsidan vet säkert en hel del om hur Lions ska bli mer modernt och en naturlig del av vår
samtid.
Ingenting ersätter det personliga mötet och jag lovar att ni kommer att lyssna till en talare
med närvaro, som är levande och med karisma och framförallt med så mycket bra att
berätta om hur vi ska fungera i framtiden.. Till Dig som inte tänkt vara med under RM 17.
Kom i alla fall och lyssna på inledningen, det kommer Du, klubben och Lions att ha nytta av.

NSR
Ni som har facebook vet säkert att GR 4 var samtidigt med NSR mötet på Island med våra
nordiska Lionskolleger från Finland, Danmark, Norge och Island. Mötet invigdes av Islands
President.
De viktigaste besluten som togs handlar om ”De glömda barnen”. Norge arbetar med dem i
Libanon och Sverige med dem i Turkiet.

Jag kommer att berätta lite mer om NSR på kommande DM.
GR 4
Ett rå-protokoll kommer att distribueras med protokollet från DRM 4. Det är inte helt
slutjusterat, dock det som kommer att gälla.
Kalendarium
Distriktsmötet äger rum lördagen den 25:e mars. Vi kommer att vara på Träffpunkten på
Storgatan 11, Uppsala
Distriktsrådsmöte 4 äger rum i Ängskär lördagen den 27/5
Knivsta Lions Club firar 50 år lördagen den 11:e februari.

Läs på 101 U´s hemsida om:
-

Våra aktiviteter inom distriktet och snälla skicka in mer information om det ni gör i
just Din klubb

-

LCIF

-

LQ

-

Lions Hjälpfond

-

Mässlingen

Läs på multipeldistriktets hemsida om:
-

Inbjudan till GR 5

-

Nytt PR paket för jubileumsinsamlingen

-

Club Supplies

-

Convention i Chicago

-

RM 17

-

De Glömda Barnen

Läs på internationells hemsida om:
-

Globala hjälpinsatser

-

Bygg upp Ditt samhälle

-

Bli Lionsmedlem

-

Nyheter och Media

-

Vårt arbete

Avslutningsvis, bär alltid Ditt Lionsmärke det kan bli början på ett samtal som värvar en
ny medlem
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