Distrikt 101-B

DG:s Månadsbrev

Nyhetsbrev 5

Jag har som du redan känner till i min verksamhetsplan myntat begreppet ”Det ska vara kul att
vara Lion. Vi gör det tillsammans”. Jag har funderat många gånger på vad som är viktigt inom
Lions och kommit fram till att det är trivsel!! Självklart även att hjälpa andra ”We serve”!
Men har vi roligt i vad vi gör, kan vi göra vad som helst, men känns det det tungt, stelt,
gammalmodigt eller oinsperat, då väljer vi snart att lägga vår dyrbara fritid på något annat.
Något att fundera på, eller hur?
Distriktsrådsmöte 2
Lördagen den 10 november hade vi vårt andra Distriktsrådsmöte i Fryksta, cafe Sjöstugan,
Kil. En otroligt vacker plats!!Vi var inte lika många som i Hallstahammar, men det var ett
mycket bra och lyckat möte. Mötet kännetecknades tycker jag av bra förslag, bra rapporter,
bra diskussioner och en mycket trevlig stämning. Jag är så nöjd med det arbete och
engagemang som vi gör i vårt distrikt!! Som sagt, B står för Bäst!!!Protokollet kommer inom
kort på distriktets hemsida, www.lions101b.se klicka på interna sidor och där skriver du som
lösen ulf.
Jag vill också passa på att än en gång Tacka Lc Kil för ordnande med lokal, fika och lunch åt
oss deltagande!!
Kulturstipendium
Ni glömmer väl inte bort att nominera någon till distriktets kulturpris som delas
ut på Distriktsmötet i Ludvika. Kommitte´n består av DG Ulf Carlsson, IPDG
Britt Nilsson, DK Torsten Zackrisson och 1:e VDG Anders Falke.
Nomineringen skickas till mig och ska vara kommitte´n tillhanda senast 1 februari 2019.
Enkät
En enkät kommer i dagarna att skickas ut till klubbtjänstemän från LCI (Lions Clubs
International). Ju fler som svarar på den den , dessto bättre kan LCI stödja klubbarna.
Ny hemsida på lionsclubs.org
Den internationella sidan har fått nytt utseende och annat upplägg. In och
kika och ta del av det stora utbudet av resurser, inspiration och information.

Nomineringar inför verksamhetsåret 2019-2020
Det är dags att nominera till multipeldistrikt (Sverige). Plocka fram de förmågor ni har i era
klubbar!! Till MD ska nomineringarna vara inne senast den 31 december 2018. De
nominerade måste förstås vara tillfrågade. En kopia av nomineringarna ska även skickas till
Distriktsvalsnämnden.
Insamlingsstiftelsen LIONS CANCERFORSKNINGSFOND vid Akademiska Sjukhuset
i Uppsala.
VERKSAMHET I SAMMANDRAG FÖR ÅR 2017-2018.
Summa inbetalningar
3 378 tkr (6 114 fg år)
Summa utbetalningar
5 888 tkr
Insamlingskostnader
1,3 % (0,9 % fg år)
Administrations-och förvaltningskostnader
1,0 % (0,4 % fg år)
Verksamhetens omfattning varierar mellan åren till stor del genom
utfall på testamenten. Utbetalningar sker året efter vilket betyder att
utbetalningar kan överstiga inbetalningar.
Distriktets klubbar har en stor påverkan på fondens utveckling genom
egna insättningar och genom att sprida information om fonden på sina hemorter.
Fonden är unik genom sina låga kostnader, möjliggjort genom helt ideellt arbete.
Jämför med några organisationer med 90- konto för år2017 (Källa Svensk
Insamlingskontroll.se
- Röda Korset: intäkter 714 mkr, kostnader 13 %
- Läkare utan Gränser: intäkter 618 mkr, kostnader 12 %
- Barncancerfonden: intäkter 436 mkr, kostnader 12 %
Det finns förnärvarande 431 aktiva organisationer med 90-konto.
Mer medel till Lions Cancerforskningsfond ökar möjligheterna till forskning i våra
närområden!! Se även fonden som ett verktyg för att marknadsföra Lions som organistion.
Månadens positiva kom ihåg:
”Ibland måste vi våga ta steget ut i det okända.”
”Leta inte efter fel- leta efter förtjänster!!”
Glöm inte Conventionchansen!! Ett billigt sätt att komma till Convention i Milano 2019!!
Kom ihåg att ha roligt Tillsammans!!
Ulf Carlsson, DG 101-B

