
 Distrikt 101 M  2020-2021 

DG-brev  Nr. 1 

Glad att vara Lion! 

Möjligheter 

engagemang 

intresse 

kreativitet 

uthållighet 

gnistan  

tålamod 

förväntan  

succé 

glädje.  

Hur många fler ord kan jag hitta om 

framtiden?   

Visst har vi haft det tufft i Coronatiden. 

Och det är inte slut än, men även om 

många lionklubbar inte har haft 

möjligheter att vara aktiva, hittar vi så 

småningom olika sätt att arbeta vidare 

med vara Lions aktiviteter. 

I distriktet återgår vi också till vår 

verksamhet men vad vi än gör och hur vi 

än gör, det ytterst viktiga är att vi 

kommunicerar med varandra. Vi kan tipsa 

andra klubbar om nya aktiviteter. Vi kan 

hjälpa en grannklubb att anpassa en Lions 

aktivitet till ett Corona-tryggt sätt.  

Ring en klubbkamrat för att prata 

”karantän”, mejla din zonordförande för 

att fråga om råd kring hur man kan starta 

upp i höst eller fråga din distriktsguvernör 

om tips för ett bra samarbetsprojekt.  

 

Samma fast ändå annorlunda  

Verksamhetsåret 20–21 ska bli säkerligen 

”samma fast ändå annorlunda”. 

Samma: vi ska ha distriktsrådsmöten, 

distriktsmöten, insamlingsaktiviteter, 

välgörenhetsinsatser, utbildningar, 

medlemsvård och medlemsvärvning.  

Precis som alltid! 

Annorlunda: distriktsrådsmöten med 

ungefär 30 deltagare ska hållas i stora 

lokaler så att vi kan sitta glest. För att 

kunna hålla ett distriktsmöte behöver 

restriktionerna ändras för att kunna 

träffas i grupper större än 50 personer. 

Om vi inte kan träffas, ska vi i stället 

kommunicera över nätet. 

Ett exempel på ”samma fast ändå 

annorlunda”: att bli installerad som 

distriktsguvernör digitalt! 

 

Jag ser fram emot året! Jag är övertygad 

att vi klarar oss bra det här året. Vi 

kommer att kämpa men säkert att lyckas! 



Distriktsrådsmöte 1 

Det är länge sedan vi kunde 

träffas i 

distriktssammanhang!  

Men nu blir det verkligen av! Vi kommer 

att träffas i Borlänge den 5 september för 

vårt första distriktsrådsmöte i år. I 

kulturhuset Svanen kan vi sitta på ett 

tryggt avstånd från varandra. Utöver alla 

Lions i distriktsrådet finns plats för några 

medlemmar till. Vi får, om Corona-

restriktionerna inte ändras, vara högst 50 

personer. Kallelse och inbjudan kommer 

snart. Det blir trevlig att träffas, att lära 

känna varandra (bättre) och att byta ut 

”Corona-erfarenheter”. Vi kommer 

framförallt att prata om hur vi ska vara 

aktiva det här verksamhetsåret! 

 

Distriktsmöte - 2020 

Ett distriktsmöte är 

planerat den  

24 oktober i Hällefors. I 

princip är alla varmt välkomna att delta 

och träffa varandra. Men ni förstår att 

även här är Coronarestriktionerna 

avgörande om mötet kan bli av. Om 

reglerna inte ändras, kommer vi att hitta 

alternativa lösningar som att rösta per 

capsulam. 

På detta distriktsmöte kan vi komma 

ikapp med det som vi inte kunde göra i 

april 2020, såsom att godkänna 

verksamhetsplanen, budgeten och 

distriktets arbetsordning samt bevilja 

ansvarsfrihet. Kallelse, inbjudan och 

handlingarna kommer inom kort. 

Kunskapsdag  

På söndagen den  

25 oktober är det 

Kunskapsdag för alla! 

Dagen är schemalagd full med 

föreläsningar från arbetsgrupps- 

koordinatorer: information, tips och 

möjligheter kring hur man kan arbeta 

med ämnen i egen klubb. Till exempel: 

- bedriva miljöarbete och kunna starta ett 

miljöprojekt 

- utöka och förbättra klubbens och 

distriktens PR 

- genomföra ett projekt om diabetes. 

- vad betyder GAT-team för oss? 

- LEO-klubb i vårt distrikt: dröm eller 

realitet? 

- Betydelse av Lions Clubs Internationella 

Fond (LCIF) 

Vi diskuterar och inspirerar varandra.  

Utbildningar för zonordförande och 

klubbtjänstemän erbjuds. 

 

Projekt Lions kunskap digitalt  

Det finns mycket information om och för 

Lions på olika hemsidor och i appar. Dock 

är det inte alltid lätt att hitta det vi 

behöver. I höst anordnas workshoppar för 

att orientera och öva på att kunna hitta 

önskade resurser på nätet. En 

kontaktperson från varje klubb bör delta i 

utbildningen och lär därefter ut i 



egen klubb. Kontaktpersonen behöver 

inte vara datorspecialist utan det räcker 

med en viss erfarenhet av internet. 

 

Distriktets hemsida 

https://www.lions101m.se/ 

Vår IT- och 

webbansvarige Lars-

Eric Jacobsson jobbar 

för fullt med att 

vidareutveckla distrikt 

101 M:s hemsida. Den 

ser tydlig, lättillgänglig och informativ ut. 

Sidan är anpassad för mobiltelefon och 

platta. Lars-Eric tar gärna emot dina 

åsikter och tips: 

larseric.jacobsson@swipnet.se 

På hemsidan läggs ut: nyhetsbrev, 

kalendern, nyheter, rapporter inför ett 

DR-möte, underlag för DR-möte och DM, 

protokoll, verksamhetsplan 101 M 20–21 

med mera. Jag vill uppmana alla att 

regelbundet titta på hemsidan. 

OBS! Det är mycket viktigt för klubbarna 

att uppdatera informationen i MyLCI så 

att rätt fakta kommer på distriktets 

hemsida! Om ni behöver hjälp med detta 

går det bra att kontakta registeransvarige 

Frank Poot: frank@cemarkingnordic.se. 

Utöver distriktets hemsida finns lions.se 

och lionsclubs.org. Glöm inte heller appen 

MyLion. Jag hoppas att alla registrerar sig 

och lägger in en bild på sig själva.

 

Distriktsprojekt 

I den nordostliga 

delen av Somalia 

ligger byn Beeliwacatay med ungefär 

4 000 invånare. Där har projekt Water 

Means Life borrat efter vatten och 

försörjer nu omkring 15 000 personer 

med rent dricksvatten. I samma by har en 

skola byggts av Lions Clubs 101 GD med 

finansbidrag från LCIF. Nu vill man gå 

vidare och bygga en hälsocentral med 

inriktning mödravård och utbildning för 

barnmorskor på samma ort. 

Genom röstning per mejl har distrikts- 

rådet bestämt (12 ja, 2 nej, 1 ej ställning) 

att driva projektet med LC Hallstahammar 

som moderklubb och Lena Nyquist som 

projektledare. Alltså börjar vi 

verksamhetsåret med ett gemensamt 

projekt. Det är fantastiskt att vi alla i 

distriktet kan arbeta för samma mål. På 

distriktsrådsmötet den 5 september 

kommer projektledare informera oss om 

projektet Vårdcentral i Somalia.  

 

Medlemmar 

Varmt välkomna LC Tierp 

och LC Tierp-Freja i 

Distrikt 101 M! Båda 

klubbar kom över från distrikt 101 O. 

Enligt statusrapporten startar vi 

verksamhetsåret med 1479 medlemmar. 

Jämfört med ett år sedan ser vi tyvärr att 

vi har tappat totalt 100 lionmedlemmar. 

För att stoppa minskningen är det upp till 

oss alla att ta hand om varandra och 

därför står medlemsvård högst upp på 

prioritetslistan! Medlemsvärvning 

fortsätter naturligtvis! 

https://www.lions101m.se/
mailto:larseric.jacobsson@swipnet.se
mailto:frank@cemarkingnordic.se
http://www.lions.se/
http://www.lionsclubs.org/


Multipeldistrikt 101 

Sverige: GAT-team 

”GAT-teamet i 

multipeldistriktet är en 

resurs för alla GAT-team i distrikten och 

även så på zon- och klubbnivå. Vi har som 

ambition att Lions i Sverige ska arbeta 

efter en gemensamt uttänkt mall som 

känns rätt och som leder till utveckling 

och framgång. Kommunikation är central 

och vi vill se till att det finns öppna vägar 

att alla vill, och kan påverka vårt 

gemensamma Lions i rätt riktning”, säger 

ordförande GRO Anna Maria Bernstein. 

MD:s GAT-team består av GLT: Ralf Melin, 

GMT: Johan Skoog, New Voices: 

Margaretha von Wachenfeldt och GST: 

Åke Nyquist. 

 

LCIF - Kampanj 100 

Genom Kampanj 100 

kommer LCIF att öka 

genomslagskraften 

för 

lionmedlemmarnas hjälpinsatser inom 

samtliga av LCIF:s nuvarande 

fokusområden: syn, hunger, diabetes, 

barncancer och miljö. Huvudmålet med 

Kampanj 100 är att samla in 300 miljoner 

USD fram till och med år 2022 för att 

kunna hjälpa över 200 miljoner människor 

per år! Precis som LCIF tillgodoser 

behoven i samhällen som återhämtar sig 

efter naturkatastrofer, stödjer LCIF 

samhällen som har drabbats hårt av 

COVID-19. Med stöd från våra donatorer 

har LCIF beviljat över 190 anslag och USD 

3 500 000 för att stödja dessa samhällen. 

 

Aktuellt för distrikt 101 M: vi har 

möjlighet att få ekonomiskt stöd från LCIF 

för distriktsprojektet Vårdcentral i 

Somalia. 

För mer information: 

https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-

give/campaign-100 

 

LCFM 

 

 

 

Lions Cancerforskningsfond vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala 

avvecklades under juni månad 2020. I och 

med detta är det därför viktigt att ni 

hjälper till med att kasta allt gammalt 

material, inklusive foldrar som klubben 

eller begravningsbyråer har kvar om den 

gamla fonden (LCFF). 

Uppdatera därför kontouppgifterna för 

gåvor med de nya kontonumren till den 

nybildade Insamlingsstiftelsen Lions 

Cancerforskningsfond Mellansverige 

Uppsala-Örebro (LCFM), som har 

plusgiro 90 06 78-4, bankgiro 900-6784 

och Swish 9006784. www.lcfm.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-give/campaign-100
https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-give/campaign-100
http://www.lcfm.se/


 

Kalender: 

Kolla alltid lions101m.se för 

den aktuella kalendern. 

5 september 2020: DR 1, Borlänge 

23 oktober 2020: DR 2, Hällefors 

24 oktober 2020: DM 2020, Hällefors 

25 oktober 2020: Kunskapsdag, Hällefors 

7 november 2020: Workshop Digitala Lion 

28 november 2020: Workshop Digitala 

Lion 

13 februari 2021: DR 3, internetmöte 

23 april 2021: DR 4 

24 april 2021: DM 2021 

7–9 maj 2021: RM 2021 Borås 

 

 

Distriktsråd  

101 M 

 

Röstberättigade: 

DG: Magda van Almenkerk 

1:a VDG: Lena Nyquist  

2:a VDG: Christer Wallin 

IPDG: Svante Hanses 

DK: Hans Eriksson 

samt 

 

 

 

Zonordföranden: 

 1- Hans Almgren 

 2- Christina S Sandström 

 3- Frank Poot 

 4- Elisabeth Emanuelsdotter Voll 

 5- Birgit Bibbi Aronsson 

 6- Inger Persson 

 7- Birgitta Myrgren 

 8- Vakant 

 9- Allan Björklund 

10- Åke Mjöberg 

11- Madeleine Ingmarstedt 

Arbetsgruppskoordinatorer: 

GLT: Lars-Gunnar Holmberg 

GMT: Johan Skoog 

GST: Marie Inês Ribeiro De San Juan 

NV: Elisabeth Emanuelsdotter Voll 

LCIF: Agneta Andersson 

LQ: Ulf Carlsson 

Webb: Lars-Eric Jacobsson 

Register: Frank Poot 

YEC: Måd Lagerqvist 

PR: Wolfgang Streith 

Miljö: Ronnie Sandström 

Övriga: 

Kontakt LCFM: 

Dag Hedin 

Roland Torstensson 

Valnämndens ordförande: 

Arne Andersson 

 

 

På vår resa till hjälpinsatser har vi mycket att upptäcka, att lära, att agera. 

Låt oss framförallt inte glömma att FIRA!   Glad att vara LION! 

 Magda van Almenkerk – DG 101 M 

dg101m@lions.se 

http://www.lions101m.se/
mailto:dg101m@lions.se

