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Vår medlemsstatus den 27/2 - 2017
Just nu är vi 985 medlemmar i distriktet. Senaste månaden hade vi en glädjande nettoökning
med hela 3 medlemmar. Sett till året som helhet har vi tyvärr en nettominskning om 16
medlemmar. Jag vet att flera klubbar gör intagningar i närtid. Förhoppningsvis har vi en
bättre balans vid nästa, månadsskifte.
GR 5
Under den gångna helgen var vi i Guvernörsrådet på värdshuset Två Skyttlar i Kinna. GR 5 är
det GR då alla motioner till RM behandlas tillsammans med GR ´s förslag. Allt detta kommer i
Riksmötestrycket. Ett ämne som behandlades är de orosmoln vi ser när det gäller budgeten
och Multipeldistriktet framtida ekonomi. I huvudsak beror det på det vikande medlemstalet i
Lions Sverige. Vid ingången av nästa budgetår är det inte osannolikt att vi är ca 10 600
medlemmar, varav 440 med familjerabatt i Lions Sverige. I Lions finns det bara en instans där
man kan göra något åt det och det är hos er i klubbarna. Varken, zon, distrikt eller
multipeldistriktet kan göra intagningar. Det kan bara ni i klubbarna göra.
"Det goda exemplet"
Hur får vi de vi vill få som nya medlemmar att bli medlemmar i Lions? Att visa de goda
exemplen och att peka på den nytta och skillnad vi gör för dem som vi kan nå lokalt och långt
borta. Det goda exemplet leder till det goda samtalet, det goda samtalet leder
förhoppningsvis till nyfikenhet på Lions och därmed till det goda och engagerade medlemskapet.
Det finns fler "goda exempel"
Jag tänker speciellt på LC Öregrund där klubbmedlemmarna till ett kombinerat månads- och
informationsmöte tog med varsin tänkbar ny medlem. Klubben fick om jag är rätt

underrättad 7 nya medlemmar. Bra gjort LC Öregrund och ett gott exempel. Min egen klubb
LC Upplands Väsby gör samma sak under sitt månadsmöte i april och vi hoppas det också blir
ett gott exempel
Mitt förslag till er, gör samma sak. Förbered en bra presentation med fokus på er egen klubb.
Ta gärna med tänkbara Lions som är yngre än er egen medelålder. Lions är en organisation
som behövs mer än någonsin och så kommer det att förbli. Därför behöver vi nya
medlemmar.
101 U fick beröm
Vi är ett av få distrikt i MD 101 som sköter medlemsrapporteringen till MyLCI klanderfritt.
Olle Stedt har gjort ett bra arbete med klubbarnas sekreterare.
Distrikt 101 U
Distriktets nomineringskommitté söker fortfarande efter en eller flera kandidater till
befattningen som 2 VDG. Med andra ord en engagerad, motiverad och inte minst nyfiken
Lion i distriktet som vill inleda DG resan. Att bli DG är ingenting som man slängs in i. Du får
en fantastisk ledarutbildning för uppdraget tillika en Lionskunskap som Du alltid bär med Dig.
DG stegen ger en personlig utvecklingsresa som man har nytta av överallt i livet. Till detta
träffar Du många nya Lions även från andra länder. Jag gör ingen hemlighet av att 1 VDG året
och DG året är tidskrävande. Jag gör heller ingen hemlighet av att det är mer belönande än
arbetsamt. Glöm inte att en DG alltid har tillgång till hela sitt team och LCI i Oak Brook.
Zonordföranden saknas också i en del zoner 101 U
Zonordförandens roll kommer att bli än viktigare efter den nya distriktsindelning som med
all sannolikhet kommer. I vårt nya distrikt med arbetsnamnet "Storstad" blir det 10 eller 11
nya zoner. Det är ett axiom att zonarbetet är en förutsättning för att fungerande distrikt.
Jag tror att det bästa zonarbetet kommer i zoner där en zonordförande går på av eget
intresse. I vårt distrikt har vi både och. Zon 3 och 6 har ett rullande schema sedan länge där
klubbarna turas om. Där har vi en bra och fungerande rutin med engagerade ZO. Zon 2, 4
och 5 har tillsatt efter medlemmars eget intresse att utvecklas som Lions. I zonerna 1 och 7
är det lögn i .... att få någon att ställa av eget intresse och det är en direkt fara för distriktet. I
de zonerna kommer vi att införa ett rullande schema, men klubbmedlemmar i 1 och 7, visst
är det bättre med ett frivilligt engagemang, eller hur?
GLT
Om Du är intresserad att bli den nya utbildningssamordnaren i distriktet kontakta 1 VDG
Lena Carlgren. lena.carlgren@hotmail.se

De Glömda Barnen 2
De Glömda Barnen där vi samlar in hjälpmedel till vår verksamhet i Turkiet för de Syriska
flyktingbarnen har hittills samlat in SEK 2,3 miljoner. Förra året under DGB 1 samlade vi in
SEK 5 miljoner. Snälla försök samla in lite mer. Den hjälp vi förmedlar behövs verkligen. Det
finns mer information på MDs hemsida www.lions.se
Riksmötet 2017 i Upplands Väsby
Riksmötet 2017 närmar sig med storsteg och vi i RM gruppen går nu in i "stabsläge" med
tätare avstämningar och möten. Det blir stort och mäktigt. Förberedelsearbetet inför RM
2017 påbörjades 2013. Ett annat "gott exempel" på hur ett zonprojekt för flera klubbar
närmre varandra.
Kulturstipendiat RM 2017
Vi har fått ett antal förslag till kulturstipendium att delas ut under RM 2017. Det distrikt där
där arrangerande klubbar finns delar alltid ut ett kulturstipendium i samband med RM 2017.
Vårt distrikt 101 U har beslutat att dela ut upp till
SEK 25 000. Det finns fortfarande tid
kvar, 2017-03-15, att ansöka om och nominera till RMs kulturstipendium, - ier.
LCI Forward
Huvudtalare vid inledningen av mötesförhandlingarna den 20:e maj är PID Svein Berntsen.
Det handlar om det LCI och Lions som inleder nästa sekel. För den nyfikne som vill förbered
sig gå in på Lions interntionella hemsida, klicka fram Svenska på globen längst upp till höger
och klicka in på LCI forward. Där hittar Du youtube clip, presentationer och intressant text.
www.lionsclubs.org
Lösenord
Påminner om hemsidans lösenord:
101 U
Användarid: 101u

Lösen:
thorbjorn eller thorbjörn

MD 101
Användarid: 101u

Lösen:
thorbjorn, endast.

Det händer i 101 U under våren - kalendarium

Mars 25

Distriktsmöte i Uppsala. Kallelse utsänd och dagordning kommer
snart.

Maj 13
egentligen

Distriktsrådsmöte i Ängskär. Det börjar 13.00 och inleds
med en lunch 12.00. Dagen inleds på morgonen med att ett antal
zoner förlagt sina zonmöten till Ängskär.

Maj 19 - 21 Riksmötet i Upplands Väsby. Jag vill speciellt ni ser om ni kan vara
med på de seminarier som är under eftermiddagen den 19/5. Alla
lika
intressant och viktiga.
Lions Quest
13.00 - 14.30
Framtidsgruppen 14.30 - 16.00
De Glömda Barnen 16.00 - 16.30
Juni 30 -

Juli 4
Lions Clubs Centennial Convent i Chicago

PRESS STOPP
STOPP

PRESS STOPP
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Idag under kvällen den 28/2 tog vår GRO Mattias Öberg tillsammans med Hjälpkommittén
beslutet att SEK 225 000 till Sudan, Somalia och Kenya för att medverka till att lindra den
svältkatastrof som pågår där. Mer information kommer inom kort.

DG Thorbjörn Bengtsson 2017-02-28

