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Det är en intensiv höst på många håll och kanter. Det är otroligt vackert när solen tittar fram och förstärker
alla vackra höstfärger. Lionsarbetet ute i klubbarna är också i full gång.
Distriktsrådsmöte 2
Lördagen den 10 november 2018, kl 10.00-15.00, kommer distriktsråd 2 äga rum i Fryksta på Cafe´Freja,
Sjöleden 11, Fryksta, Kil. Se även hemsidan www.cafefreja.se
Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till de som är kallade. Övriga intresserade är mycket välkomna
och det skulle vara roligt om vi blev lika många som vid distriktsråd 1 i Hallstahammar. Dagordning kommer
att finnas på www.lions101b.se
Anmälan senast söndagen den 4 november. Fika serveras från kl 09.15. Önskas specialkost vid fika och lunch
så ange detta vid anmälan.
Anmäl dig till ulfcarlsson06@gmail.com eller dg101b@lions.se

Världsdiabetesdagen 14 november
Diabetes är en av de snabbast växande sjukdomarna i världen som för närvarande
påverkar människor i alla befolkningsgrupper, inkomstnivåer och åldrar, även barn. Som
medlemmar i Lions arbetar vi hårt för att bekämpa diabetes, för att förbättra liv, stärka
familjer och vitalisera samhällen. Diabetes påverkar människor, familjer och samhällen,
inklusive dem vi älskar. Statistiken är skrämmande, men vi kan förändra den genom insatser inriktade på
information, att förhindra och att behandla. Diabetes är den sjätte största orsaken till dödsfall i världen.
Mer information finns på www.barndiabetesfonden.se
Medlemsläget
Vi är just nu 836 medlemmar fördelat på 42 klubbar. Vi har fått 9 stycken nya medlemmar i år, men
samtidigt tappat 10. Med andra ord så är vårt netto -1 medlem. För ett år sedan var vi 875 medlemmar. Mitt
mål det här året är ju som bekant, att varje klubb ska ta in minst 1 ny medlem och totalt så ska vi endast
tappa 30 medlemmar. Detta skulle betyda att vi skulle kunna ökat medlemsantalet totalt med 12
medlemmar. Någon klubb har även flaggat för att de kommer att avveckla sin verksamhet i år. Denna trend
måste brytas!! Det sker inte av sig själv, utan kräver att varje klubb påbörjar ett inre arbete med, VAD och
HUR ska vi göra för att öka medlemsantalet.
Conventionchansen
Missa inte möjligheten att kunna komma till Milano på Convention 2019 för 100 kr. VDG Anders Falke, Lc
Arvika har skickat till samtliga klubbar om Conventionandelarna. Klubbarna är tilldelade andelar utifrån
medlemsantal. Samtliga presidenter har fått information. Meddela Anders hur många klubben vill ha, om ni
avstår att köpa, så ska ni meddela även det. Viktigt!!

Handboken 2018-2019
Nu finns handboken att läsa på www.lions.se Den kan laddas ner från den interna sidan.
Logga in som vanligt med 101b och sedan med lösenordet ulf.
Lions Cancerforskningsfond (LCFF)
Du vet säkert att du kan skicka minnesbrev när någon gått bort och ge en gåva till cancerforskningen, men
du kan även skicka gratulationskkort, där du stöder cancerforskningen med en gåva samtidigt som du
gratulerar någon.
Gå in på www.lcff.se och läs vidare.
Glasögoninsamling
På grund av så mycket glasögon till Vision för Alls förråd i Linköping, ber de att alla glasögon från och med nu
ska skickas till följande:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2C 302 95 Halmstad
Tel: 035-10 69 39
Tel: 0736-44 77 18
www.folkuniversitetet.se
Klubb roll-up
Vet du att klubben kan få sin egen roll-up och affisch? Det finns några varianter att välja på. Gå till
www.lions.se och välj ”För medlemmar” och sedan länken PR.
Tänk på att en roll-up är ett bra verktyg för att göra PR för den verksamhet som Lions står för. Bra att
använda vid aktiviteter.
New Voices
Projektet är en vidareutveckling av Fler kvinnor i Lions. Kortfattat kan sägas att
varje distrikt i hela världen ska finna fyra ”Nya röster” som kan engagera
kvinnor, att dels bli medlemmar och även dels att våga ta på sig ledarroller. En
ska vara intresserad av ”Ledarskap” en ska vara intresserad av ”Medlemskap, en ska vara intresserad av
”Service och Aktiviteter” och slutligen men inte minst, en ska vara intresserad av ”Kommunikation i alla dess
former.
I vårt distrikt så har Britt Nilsson, Lc Kil tagit på sig uppdraget med Ledarskap, Agneta Andersson, Lc
Lindesberg/Kristina uppdraget med Medlemskap, Elisabeth Emanuelsdotter Voll, Lc Pålsboda uppdraget
Service. Vi saknar någon med uppdraget för ”Kommunikation”. Jag hoppas att någon är intresserad av detta
och isåfall anmäl till mig på ulfcarlsson06@gmail.com Gärna så snart som möjligt.
Eva Persson, är av LCI utsedd att vara New Voices ansvarig för Skandinavien och Baltikum.

RLLI utbildning i Södertälje (Regional Lions Leadership Institute)
Helgen 19-21 oktober ordnar Lions Sverige en utbildning i Södertälje, där kursdeltagarna har nytta av
utbildningen både i yrkeslivet och privatlivet. Man kommer bl a att arbeta med hur man stärker
självförtroendet hos Lions medlemmar i ledarroller, men även hur man inspirerar andra medlemmar om
Lions uppdrag och storhet.
Från vårt distrikt deltar Birgitta Täpp Jonsson, Lc Arboga, Maria Widlund, Lc Arboga, Elisabeth Berg, Lc
Fjugesta, Frank Poot, Lc Hällefors och Owe Lantz, Lc Köping. Jag gläder mig mycket över att så många var
intresserade av utbildningen, men även att vi fick med samtliga på kursen.
Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019
Lions vill tilldela Livskvalitetspriset till personer som utifrån en medfödd eller i senare i livet förvärvad
funktionsskada visat att livet ”inte är kört” vilket handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och
förbättrad livskvalitet trots en till synes livssituation.
Men priset kan likväl tilldelas en person som inte har funktionsnedsättning men som genomfört stora,
betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionsnedsattas situation.
Den personliga insatsen för andra bör helst ha en ideell karaktär.
Sveriges Lions delar årligen ut 2-3 stycken Livskvalitetspriser.
Nominering inklusive namn, person – prestationsbeskrivning skickas till:
Josefine Östh
Bråviksvägen 13, 120 52 Årsta
josefineosth@hotmail.com
Nomineringstiden utgår den 28 februari 2019. Endast kompletta nomineringar behandlas.
Prissumman uppgår till 20 000 kronor och kommer att delas ut vid Riksmötets högtidliga invigning 31 maj
2019 i Västerås.
Sveriges Lions Katastrofberedskap
Mot bakgrund av jordbävningen och efterföljande tsunami i Indonesien den 28 september, beslutade
Sveriges Lions Katastrofberedskap den 28 september, att skicka 200 000 kronor till LCIF, för hjälpinsatser i
Indonesien och om möjligt med fokus på de drabbade barnen.
Ett stort GRATTIS till Lc Kil som firar sitt 50 års jubileum, lördagen den 27 oktober!! Hipp Hipp Hurra!!!

Månadens positiva kom ihåg:
Lions hjälper Lions finns på plats Lions gör det möjligt
En fortsatt skön höstmånad önskar
Ulf Carlsson
DG 101 B

