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Det återstår nu endast några veckor av mitt DG- år. När jag kom hem från Convention i Las
Vegas i början av juli 2018 verkade ett år långt, men oj vad det har gått fort!! Det har varit ett
otroligt omväxlande och stimulerande år, ett år fullt av arbete och uppgifter, men mycket
roligt!! Det som jag verkligen har uppskattat har varit kontakten med alla positiva Lion
medlemmar samt mina besök i distriktets klubbar och där jag fått uppleva hur olika vi arbetar
och även fått ta del av det framgångsrika arbete som görs. Jag är så stolt över att vi har varit ett
så bra distrikt!! Jag har verkligen uppskattat mitt uppdrag och uppmanar även andra att ta på
sig olika ledningsuppdrag inom Lions. Man upptäcker vilken fantastisk organisation Lions är.
Medlemsantal
Vi är just nu 820 medlemmar (05-31) i vårt distrikt, fördelat på 43 klubbar. Vi har tappat 64
medlemmar under året men vi har också fått 47 nya medlemmar. Det innebär att just nu ligger
vi på nettotillväxt på -17 medlemmar. I denna siffra ligger även LC Karlstad med sina 9
medlemmar som har lagt ner sin verksamhet under året. Jag vill än en gång tacka klubben för
det jobb och engagemang som de lagt på Lions verksamhet sedan klubben startades.
Tackbrev från LCIF (Lions Clubs International Foundations)
Vi har fått ett tackbrev till distriktet från Naresh Aggarwal som är
ordförande i LCIF:s förtroenderåd för distriktets bidrag på 1829.56 USD. Pengarna används
som du säkert redan känner till, att stödja Lions humanitära projekt lokalt och över hela
världen.
Som jag skrivit om tidigare så är Kampanj 100 (Campaign 100) den mest ambitiösa
insamlingen under LCIF:s historia. Målet är ju att samla in USD 300 miljoner under de
närmaste tre åren för att stärka våra hjälpinsatser och finansiera behoven i en värld som
ständigt förändras. Fokusområden är Diabetes, Miljö, Svält, Syn och Barncancer.
Ungdomsläger -Lions Camp Kohlswa 2019
Planeringen av ungdomslägret i Kolsva vecka 31-32 är i stort sett klar och jag är övertygad om
att de ungdomar som kommer att närvara vi lägret kommer att få fina minnen med sig hem.
Som jag berättat tidigare så kommer de att bo hos värdfamiljer vecka 30. Jag vill redan nu
rikta ett stort TACK till samtliga medlemmar i arbetsgruppen för lägret med YEC Måd
Lagerqvist och Frank Johansen i spetsen, för ett strålande utfört arbete. Nästa träff i
arbetsgruppen är torsdagen den 4 juli kl 18.30 på Kohlswa Herrgård.

Kort rapport från Guvernörsrådsmöte nr 6 i Västerås
Guvernörsrådet har beslutat att handboken kan beställas från Lions
kansli till självkostnadspris, handboken kommer inte att ha
medlemsförteckning, då detta strider mot GDPR. Uppskattad kostnad
inkl porto kommer att vara cirka 50 kronor styck. Självklart kommer handboken i likhet med
detta år att finnas på hemsidan. Det är gratis att tanka ner och skriva ut själv. Mera information
kommer.
Vidare beslöt Guvernörsrådet att ge klartecken för att påbörja borrning efter vatten i Somalia,
för ett vattenhål. Totalt har drygt 1,7 miljoner hittills samlats in och därtill har man fått en
knapp en miljon av LCIF, vilket gör att man nu kan säkra ekonomin för ett borrhål. Det är ett
av våra nationella projekt, Water Means Life.
Det andra projektet som Guvernörsrådet har beslutat är att det ska vara insamling för de
syriska flyktingarna i Turkiet hela nästa verksamhetsår, fram till den 30 juni 2020. Det blir
multipeldistriktets sista insamlingsår till detta ändamål och det sker under beteckningen Lions
hjälper De Glömda Barnen. Nu kan Sveriges Lions kraftsamla för fortsatt insamling i ett år
till samt under det kommande året avsluta projektet De Glömda Barnen och lämna över till
lokala mottagare. Fram till april månads utgång har 12 974 701 kronor inbetalats till kontot för
De Glömda Barnen. Det är ett mycket imponerande insamlingsresultat av Sveriges Lions och
pengarna har i första hand används för att hjälpa 4000 syriska flyktingbarn till skolgång. 55
moduler är nu uppsatta och i varje finns plats för 36 elever. Vidare är 15 000 matpaket
utdelade. De innehåller baslivsmedel som beräknas räcka i en månad till en familj på fem
personer. Mer än 70 000 syriska flyktingar.
Kort rapport från Riksmötet i Västerås
Årets Riksmöte genomfördes i Västerås, sällan har väl ett Riksmöte genomförts på så kort tid.
Ingen debatt förekom i någon fråga. Drygt 500 deltagare på mötet varav 235 röstberättigade.
Efter tre omröstningar kring vem ska bli Sveriges internationella direktor (ID), dvs vara
medlem i Lions internationella styrelse, 2020-2022 så stod ”slutstriden” mellan IPGRO Mats
Granath, LC Trollbäcken och PGRO Finn Bangsgaard, LC Svansjön. Röstningen utföll med
118 röster för Mats G och 117 röster Finn B. Mats G kommer formellt att bli vald på
Convention i Singapore 2020.
Vidare blev Thorbjörn Bengtsson, LC Upplands Väsby vald till guvernörsrådets ordförande
för verksamhetsåret 2019-2020. Anna Maria Bernstein, LC Södertälje S:ta Ragnhild blev
vald som guvernörsrådets vice ordförande.
På mötet redovisades att Konungens Jubileumsfond kommer årligen att dela ut 200 000
kronor till Lions och 200 000 kronor till Scouterna. En bra förändring som gör att det i princip
i varje distrikt i framtiden kan erhålla en gåva till ett projekt som kungen anser vara i linje med
Jubileumsfondens syfte. Mera information kommer under hösten.

Jag vill också passa på att tacka och gratulera LC Hallstahammar och
Riksmöteskommitte´n där Lena Nyquist, Monica Persson, Kristina
Pettersson och Eva Metzmaa ingick, för ett fantastiskt välplanerat och
trevligt Riksmöte!!
Nästa års Riksmöte genomförs i Falun den 30 april till 2 maj 2020. Skriv in i almanackan
redan NU!! Det är en upplevelse!!!
LCFM-information
Distrikten 101-B, 101-GD och 101-U av Lions Clubs International, har beslutat att bilda en ny
insamlingsstiftelse med namnet Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond
Mellansverige Uppsala-Örebro, med arbetsnamnet Lions Cancerforskningsfond Mellansverige
Uppsala-Örebro, och förkortningen LCFM.
Anledningen till denna förändring är att bredda ändamålsparagrafen i stadgarna till att även
namnge Universitetssjukhuset i Örebro som ändamålsmottagere.
Detta gör att vi i fortsättningen kan bedriva en mer relevant information och marknadsföring
inom hela vårt upptagningsområde.
Den nya fonden kommer att arbeta på samma sätt som den tidigare och ha samma personer i
styrelsen och samma revisorer.
Mer information kommer inom kort vad som kommer att gälla för insättning av klubbmedel.
Med vänlig hälsning
Dag Hedin
Några datum för kommande Lionsår
21 september, är tanken att det avslutande Distriktsmötet för 101-B ska genomföras, där
verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet ska tas för verksamhetsåret 2018-2019.
Samma dag är det även tänkt att Distriktsrådsmöte 1 ska äga rum. Ort där mötena ska äga rum
samt möteshandlingar kommer att skickas ut i god tid.
8 oktober, Världsliondagen, då är det önskvärt att ALLA Lionsklubbar i Sverige genomför
någon aktivitet där man syns och inte minst VÄRVAR nya medlemmar. Mera information
kommer efter sommaren.
Special Olympics World Winter Games
Arrangemanget kommer att gå av stapeln i Åre den 6 – 12 februari 2021.
Lions Sverige samarbetar med Special Olympics och behoven av funktionärer

kommer att vara stort under arrangemanget. Kanske något att kombinera med fjällsemester?
Mera information kommer under nästa verksamhetsår.
Att alltid tänka på
Lions klubbar fördela Era aktivitetsmedel lokalt-regionalt-internationellt. Lions skänker inte
till organisationer med eget 90 konto.
Ni vet att Ni alla ute i klubbarna gör en fantastisk insats för hjälpbehövande, var stolta över
det!!!
Lions hjälper – Lions finns på plats – Lions gör det möjligt
Månadens positiva kom ihåg:
” En av de största energikällorna är stoltheten över vad man gör”
” När så många andra har klarat det kommer också du att klara det”
” Chanser får vi alla men vi måste våga ta dem.”

Till sist
vill jag Tacka för att ni gav mig förtroendet att vara den sista distriktsguvernören i 101B. Jag
vill också än en gång tacka mina medhjälpare i distriktsrådet!! Det är lätt att vara chef när
man har goda medarbetare och jag hoppas att mina ledord ” Det är kul att vara Lion och vi
gör det Tillsammans” har gjort verkan ute i klubbarna!!
Jag önskar även pågående DG Svante Hanses , 1:e VDG Anders Falke och 2:e VDG
Magda van Almenkerk och deras distriktsråd ett stort LYCKA TILL i nya distrikt M!

Jag och min hustru Eva-Britt önskar Alla en riktigt skön och avkopplande sommar!!
Var rädda om varandra!!

Glad Midsommar och Sommarhälsningar
Ulf Carlsson
Distriktsguvernör 101-B

