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Sköna maj välkommen!! April kom och gick med i stort sett högsommarväder. Vi får hoppas 

att även maj månad bjuder på lika mycket sol. Om inte, så får vi tänka, ”sol inne, sol ute och 

sol i sinne” och då blir allt bra!!  

Det var en mycket lyckad helg i Ludvika den 13 och 14 april, när vi både hade distriktsråd 

samt distriktsmöten, varav ett var det första mötet i  nya Distrikt M. 

Jag vill också på det här sättet än en gång TACKA för den Melvin Jones som jag fick av 

distrikt 101-B. Det var länge sedan, som jag blev så överraskad. Nu hänger den på väggen 

hemma. 

 

Kampanj 100  (Campaign 100) 

 

Kampanj 100 har som bekant mål att stärka Lions 

hjälpinsatser idag och långt in i framtiden. Vår insamlingskampanj är LCIF:s (Lions Clubs 

International Foundation) mest ambitiösa  och kräver deltagande av alla Lions runt om i 

världen. ”Vi hjälper” tillsammans.  

På www.lions.se (klicka på för medlemmmar- användarnamn 101b lösen ulf) finns mera 

information att hämta. 

 

Aktuella läget för Riksmötet i Västerås 2019  
 

Bara några skälvande veckor återstår till den 31 maj och vårt Riksmöte i 

Västerås. LC Hallstahammar  med riksmötesgeneralen Lena Nyquist i 

spetsen, meddelar att man jobbar på och det mesta flyter på bra. I dagsläget 

så är det  512 anmälda och 238 delegater. Det är möjligt att det kan komma 

till någon mera, men som då bara kommer över mötesdagen. 

De ”Svorske” cyklisterna Åke Nyquist och Jonny Steindal smörjer kedjorna nu och de 

startar den 26 maj från Lions Norges riksmöte i Gardemoen, sedan går färden mot Eda, sedan 

Arvika, Kil, Hällefors, Nora, Örebro, Arboga, Köping och sedan målgång i Västerås den 31 

maj, kl 13. Många av klubbarna, som möter upp, kommer att ha aktiviteter när cyklisterna 

kommer. Det är bland annat cykelbingo,korteger och lokalpress som möter upp.  

Prisutdelningen på Sigmatorget  bl a Miljöpriset, är flyttad till kl 16, beroende på att några av 

pristagarna har långa resvägar. Ett katastroftält kommer även att stå uppställt under fredagen 

och bemannas av LEO, där kommer Tullen stå med sina hundar. Som du ser så kommer det att 

hända mycket saker och jag uppmanar dig, även om du inte anmält dig till riksmötet, att passa 

på tillfället att åka till Västerås och ta del av allt spännande som kommer att visas upp. Det 

blir en festlig helg!! Det kan jag lova!! Tag gärna med dig Lionsjackan/västen, så att 

Västeråsbefolkningen får ser hur många vi är och vilken bredd Lions har. 

När det gäller möteshandlingar, program mm så finns allt på www.lions.se (klicka sedan på 

för medlemmar därefter användarnamn och lösen.) 

http://www.lions.se/


 

 

 

Påminnelse My LCI 

 

Glöm inte att uppdatera samt anmäla in klubbens nya styrelse för verksamhetsåret 2019-2020 i 

My LCI. Som jag skrev i mitt förra månadsbrev så gick LCI den 27 mars in i ett nytt 

inloggningssystem som heter lionkonto. Se gärna mitt förra nyhetsbrev nr 10. 

 

Förlängt datum på medlemskampanj på Initiativ av Lions internationella president 

 

Den sista dagen för att ha möjlighet att erhålla ett särskilt anslag för nya medlemmar har 

förlängts till den 30 juni. 

 

Som en liten påminnelse, så här fungerar serviceanslaget: 

 

Ta in nya medlemmar mellan den 1 april och den 30 juni: 

Klubbarna har möjlighet att erhålla ett speciellt anslag för alla nya lionmedlemmar som har 

inrapporterats mellan den 1 april och den 30 juni. 

 

Ansök om anslag med början i juli: 

 

Klubbarna kan ansöka om serviceanslag för nya medlemmar, vilket återbetalar 

inträdesavgiften USD 35 för varje ny medlem genom två delbetalningar, den 31 december 

2019 och den 30 juni 2020 om de nya medlemmarna fortfarande är aktiva. 

 

Engagera nya medlemmar: 

 

Pengarna bör användas till att planera aktiviteter som engagerar de nya medlemmarna i 

hjälpinsatser, så att de får positiva upplevelser i sina klubbar. 

 

Lions Cancerforskningsfond (LCFF)  

 

Du glömmer väl inte bort att du kan skicka minnesbrev när någon gått bort och ge en gåva till 

cancerforskningen, men du kan även skicka gratulationskort, där du stöder cancerforskningen 

med en gåva samtidigt som du gratulerar någon. 

Likaså, har du tänkt på det, att ju mer medel som Lions Cancerforskningsfond får, så ökar 

möjligheterna till forskning i våra närområden!! Se även fonden som ett verktyg för att 

marknadsföra Lions som organisation. 

Gå in på www.lcff.se och läs vidare. Sprid detta till dina vänner och bekanta!! Bästa sättet att 

marknadsföra fonden!!! 

 

 

 

http://www.lcff.se/


 

 

 

Kort rapport från möteshelgen i Ludvika  

 

Det gemensamma distriktsmötet i det nya Distrikt M ägde rum söndagen den 14 april 2019 i 

Ludvika. Lions klubb Ludvika var arrangörer och ordnade ett mycket bra och välplanerat 

möte. Kvällen innan hade vi en gemensam fest med god mat och underhållning och det var 

mycket uppskattat. Stort TACK till president Göran Hedman och hans medlemmar i klubben. 

De får toppbetyg!!! 

 

På det gemensamma distriktsmötet valdes Svante Hanses, Lc Gagnef till Distriktsguvernör 

(DG) för Lionsåret 2019-2020 och Anders Falke, Lc Arvika till förste vice distriktsguvernör 

(1 VDG) och Magda van Almenkerk, Lc Hällefors till andre vice distriktsguvernör (2 VDG) 

 

Kulturstipendiet på 10 000 kr utdelades till den mycket duktiga Linnea Waljestål, Åmotfors, 

som spelade och sjöng sin egenkomponerade musik. I år delades det även ut ett hederspris på 

5000 kr till dansande ungdomar från Mälardalens dansklubb i Kolbäck. De framförde ett 

bejublat dansnummer. 

 

Tack alla ni andra som deltog i Distriktsrådsmötet och Distriktsmötet för vårt distrikt 101-B på 

lördagen samt på Hedersrådet på söndagen. 

 

På fredag eftermiddag och lördag förmiddag genomfördes även en utbildning för kommande 

zonordförande för verksamhetsåret 19/20 med mycket gott resultat. Ett stort TACK till alla 

som deltog samt till kursledningen. 

 

Protokoll från samtliga möten kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida så fort 

protokollen är klara. 

 

Zonordförande för verksamhetsåret 2019-2020 (Distrikt M)  

 

Zon  1: Hans Almgren, LC Arboga (fd zon1) 

Zon  2: Christina S Sandström, LC Tillberga (fd zon 2-3) 

Zon  3: Frank Poot, LC Hällefors (fd zon 4) 

Zon  4: Elisabeth Emanuelsdotter Voll, LC Pålsboda (fd zon 5-6) 

Zon  5: Birgit Aronsson, LC Forshaga (fd zon 7) 

Zon  6: Inger Persson, LC Eda (fd zon 8) 

Zon  7: Birgitta Myrgren, LC Bergsjö 

Zon  8: Sven Westh, LC Valbo 

Zon  9: Lars-Gunnar Holmberg (tom sept-19) LC Mora 

Zon10: Åke Mjöberg, LC Borlänge 

Zon11: Anders Wiksten ( tom sept-19) LC Falun 

 



 

 

 

Broschyrer 

 

Färdigtryckta broschyrer finns att beställa direkt från LCI. Klubbarna kan beställa upp till 100 

stycken broschyrer kostnadsfritt. 

MD har två broschyrer i digitalt format som man kan ladda ner och skriva ut själva eller 

skicka till ett eget lokalt tryckeri.  

Se Nyhetsbrevet från Sveriges Lions kontor för april på www.lions.se  (För medlemmar) 

 

Lions Club Kolsva firar 50 år- GRATTIS  

 

LC  Kolsva firar 50 år som klubb och har under vecka 21, tisdag den 21 

maj-torsdag den 23 maj ett jubileumsprogram för allmänheten . Man har 

ordnat föreläsningar för allmänheten på Kolsva bibliotek och alla är 

välkomna att delta. 

 

Programmet ser ut så här: 

Tisdag den 21 maj, kl 19.00-21.00- Lions International och Kolsva Lions 

Håkan Porthe´n berättar om hjälpverksamhet under 50 års tid. 

 

Onsdag den 22 maj, kl 19.00-21.00 – Barnhem i Rumänien 

EFI/ECE-fadder. Talare Janne Ternvall, Kolsva 

 

Torsdag den 23 maj, kl 19.00-21.00 – De Glömda Barnen.  

Per Krantz, Sverigesamordnare för projektet berättar om samarbetet med Lions Turkiet för 

Syriens barn. 

 

Mycket bra planering och reklam för LIONS!!  

Än en gång ett STORT GRATTIS!! Hipp Hipp Hurra!!  

 

Månadens positiva kom ihåg: 

 

” När vi höjer blicken blir allt möjligt.” 

” Se framåt – där finns framtiden!!” 

 

Det var allt för den här gången. Njut av den vackra majmånaden!! 

 

Hälsningar 

 

Ulf Carlsson 

Distriktsguvernör 101-B 

 

http://www.lions.se/

