
 Distrikt 101 M  2020–2021 

DG-brev  Nr. 3 

Glad att vara Lion! 

Att vara Lion är 

aldrig tråkigt!! 

Det här speciella 

året som präglas 

av att anpassa 

vårt arbete till ett 

covid-19-säkert 

sätt, utmanar oss 

jämt att vara 

kreativa och 

flexibla. Det visar sig att vi är det! På olika 

platser på internet läser vi vilka aktiviteter 

klubbar organiserar för att samla in 

pengar eller för att ha kontakt med 

människor i samhället. Vi kan vara glada 

att många klubbar anordnar en 

tipspromenad för vårt distriktsprojekt 

Hooyo på Världsliondagen och samtidigt 

berättar om oss Lions. 

Vi får mer och mer erfarenhet i att delta i 

möten online. Det kommer att anordnas 

en workshop på distans för att lära delta i 

ett digitalt möte eller för att nå en 

avancerad nivå. Håll koll på uppropet. 

 

Samma fast ändå annorlunda  

Distriktsmöte: digitalröstning 

eller poströstning 

DR: fysiskt, glest sittande, 

ingen fest men en trevlig 

middag tillsammans. 

 

Kunskapsdag: i stället för att många 

kommer och lyssnar till föreläsningar och 

deltar i diskussioner, blir det 

presentationer inför en liten grupp och 

publicering på distriktets hemsida. Det 

har den stora fördelen att verkligen alla i 

101 M kan läsa och lyssna när och hur 

ofta man vill. Och Inte minst: komma på 

många inspirerande idéer! 

 

Distriktsmöte 2020 

Distriktsrådets arbetsutskott i 

101 M har fattat beslut att 

distriktsmötena som 

planerats den 24 oktober ska 

ske digitalt. För att rösta ska delegaterna 

använda mejlat röstformuläret och 

blanketten ska vara tillhanda senast den 

23 oktober 2020 oavsett 

tillvägagångssätt. 

Röstformulären om: avveckling av före 

detta distrikt 101 B resp. 101 GD och DM 

2020 distrikt 101 M. 

 

Distriktsrådsmöte 2  

Kunskapsdagen 

24–25 oktober Hällefors 

I den anpassade planering blir det 

Distriktsrådsmöte på lördag den 

24 oktober 2020. Distriktsrådet är kallade 

och övriga medlemmar är välkomna, men 

under den här tiden får vi inte överstiga 



50 personer. Alltså först till kvarn! 

Vi får besök av IPDG Thorbjörn Bengtsson, 

Margareta Parkstam DG i distrikt O och 

Bengt Parkstam MD:s stadgesekreterare. 

Vi kommer visst att höra intressanta saker 

av dem. 

På Kunskapsdagen får vi föreläsningar om 

aktuella intressanta viktiga ämnen i 

distriktet och får vi inspirerande exempel 

och nya idéer om vår verksamhet. Men 

för att inte många kan vara närvarande 

kommer presentationerna publiceras på 

nätet. 

 

Lions kunskap digitalt  

Projektet Lions kunskap 

digitalt med workshops för 

att lära känna möjligheterna 

inom de digitala medierna inom Lions, 

skjuts upp till våren. Distriktsrådet 

beslutade att de planerade datumen är 

för tidiga för fysiska träffar där vi ska 

arbeta relativt nära varandra. 

Däremot kan vi säkert arbeta på distans 

med internetmöten. För några är det ¨lätt 

som en plätt”, och för andra väcker det 

många frågor. 

I november kommer tillfället att delta i en 

kurs ”Internetmöte”. Wolfgang Streith 

(PR) guidar dig och visar möjligheterna, på 

distans, i att delta i eller hur att hålla ett 

möte genom internet. 

 

Medlemmar 

I slutet av september 

hade vi 1464 medlemmar 

i distriktet.  

 

Distriktsprojekt HOOYO 

-hälsocentral med 
inriktning mödravård 
och utbildning av 
barnmorskor.  
Informationsmaterial 
som broschyrer och 
Iphonekort, har gått ut 
till klubbarna genom 
zonordförandena. På 
Facebook dyker HOOYO 
regelbundet upp. Dela 

gärna när du ser inlägget! 
De första inbetalningar har kommit in 
med Swish!  
På lions101m.se kan du läsa allt om 
HOOYO. Projektgruppen ger ett bra 
förslag till en utomhusaktivitet: Klubbarna 
i distrikt 101 Mitt startar sin LCIF- aktivitet 
på Världsliondagen. Vi skapar 
uppmärksamhet genom att bära våra gula 
kläder och annat lionsmaterial som 
klubbarna förfogar över. Insamlingen av 
medel till HOOYO pågår nu och fram till 
att vi når insamlingsmålet 595 000 kronor 
dock senast till våren 2021.  
En utarbetad tipspromenad finns att 
ladda ner från hemsidan. På Facebook kan 
vi läsa att flera klubbar arrangerar en 
tipspromenad på Världsliondagen 
8 oktober 2020 med intäkter till HOOYO. 
Titta på distriktets hemsida under Projekt, 
Aktuella aktiviteter. 
 



Distriktets hemsida 

lions101m.se  

Distriktets hemsida har 

fyllts på ordentligt och 

blir en allt större 

informationskälla.  

På hemsidan läggs ut: 

nyhetsbrev, mejl, 

kalendern, nyheter, rapporter inför ett 

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

protokoll, presentationer som Power 

Point presentation med mera. Ta 

regelbundet en titt på hemsidan. 

 

Utbildningar 

ZO-utbildning: digitala utskick 

från vår GLT, Lars Gunnar 

Holmberg och en fysisk utbildning den 

25 oktober i Hällefors för ZO och VZO. 

Presidieutbildning: presentationer 

skickades till LP,LS och LK. 

RLLI: Lions Regionala Ledarskapsinstitut: 

utbildning för medlemmar som är 

intresserade av ledarpositioner på 

distriktsnivå. Anmäl dig till GLT Lars 

Gunnar Holmberg. 

ALLI: Lions avancerade ledarskapsinstitut 

fokuserar på att bygga upp lionledarnas 

kunskaper för att förbereda dem inför 

ledarposter på zonnivå och distriktsnivå, 

20–21 mars 2021 i Paris, på svenska. Sista 

ansökningsdag 21 februari 2021. 

FDI: Utvecklingsinstitut för instruktörer, 

22–24 maj 2021 i Stockholm. Sista 

ansökningsdag 21 februari 2021. Denne 

kurs sker även på svenska! 

För självstudier finns ett flertal kurser på 

LCI:s hemsida. Information om kurserna 

finns under ”Resurser”. Där hittar du även  

e-handböckerna för alla tjänster. 

Om du loggar in på ditt Lions konto hittar 

du under ”Learn”  ”Lions 

utbildningscenter”. Det finns också kurser 

som ger kunskaper som även är 

användbara utanför Lions. 

 

LCFM 

 

Nytt från 

Lions 

Cancerforskningsfond Mellansverige 

Uppsala-Örebro: 

Vi har haft ett bra första år för fonden 

med totalt insamlade medel med  

5 330 062:- kronor. 

Av detta står gåvor från lionklubbar för 

836 689:- kronor, minnes- och 

gratulationsgåvor för 915 442:- kronor, 

övriga intäkter för 36 609:- kronor  

samt 3 541 322:- kronor som överfördes 

från Lions Cancerforskningsfond vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala när den 

fonden avvecklades. 

Vi ser nu en liten vikande trend på 

insättningar, främst från klubbar, vilket vi 

väl får tillskriva effekterna av 

Coronapandemin, eftersom möjligheten 

att genomföra aktiviteter är begränsade. 

Årsredovisningen för 2019–2020 finns 

tillgänglig på fondens och distriktets 

hemsidor.  

De forskarseminarier som var tänkta i 

höst är inställda, vi bevakar situationen 

om det går att arrangera något till våren.   



Ungdomsläger 

Vid senaste Guvernörsråd beslutades att 

genomföra två internationella 

ungdomsläger i Sverige sommaren 2021. 

En i 101 S och en i 101 M. LC Avesta och 

LC Gävle har kommit långt med att 

planera ett bra läger. Det blir delat ”på 

landet” och ”i stan”. Ni förstår att det är 

viktigt att varje klubb betalar in för 

ungdomslägret. Information om detta 

kommer senare. 

 

Världsdiabetsdagen 14 november 

Den dagen står diabetes i fokus. 

Klubbarna kan anordna en aktivitet 

(varför inte en till tipspromenad?) runt 

14/11 för att uppmärksamma kampen 

mot diabetes, en av Lions globala frågor. 

På Kunskapsdagen 25/10 kommer 

Christer Wallin berätta mer och ger han 

tips om vad vi Lions kan göra. 

 

MD projekt ”Bli Volontär i Lions”: 

Vi bygger upp en kundbas som vi sedan 

kan skicka ut erbjudande till och att de 

senare blir exempelvis månadsgivare/ 

volontär. Informationskort i telefonformat 

delas ut och vi bjuder in icke-Lions att 

anmäla sig som Volontär genom att lämna 

e-postadressen. Mer information om 

projektet följer. 

 

 

 

 

Fonder att söka pengar från  

Från Konungens Jubileumsfond och 

Lions Hjälpfond kan ni söka pengar 

för aktiviteter och projekt på lokal 

nivå. Inriktningen i båda fallen är barn och 

ungdomar. Nu när det är svårt med 

insamlingsaktiviteter kan dessa två kanske 

ge den möjligheten att genomföra 

aktiviteter som ni haft tidigare men som 

nu kan vara i farozonen p.g.a. brist på 

pengar. 

Jubileumsfonden söker ni genom Bengt 

Lundblad (ekonomi@lions.se) och 

Hjälpfonden genom Maria Fältmark 

(maria.faltmark@telia.com),  senast 

31 december 2020. 

 

LCIF 

Vad vet vi egentligen om 

Lions Clubs International 

Foundation? 

Den här filmen visar vad LCIF gör: Sök på 

Youtube på ”LCIF” och ”Global Force for 

The Good of Humanity. 

LCIF erbjuder flera olika typer av anslag 

som hjälper Lions medlemmar att hjälpa 

många i världen. LCIF bidrar till Lions 

insatser inom fokusområdena syn, 

katastrofhjälp, ungdomar, humanitära 

frågor, diabetes, hungersnöd, miljö och 

barncancer.  

LCIF kan fortsätta att bevilja anslag om vi 

skänkar pengar till Kampanj 100, 

”banken” till LCIF. 

På lionsclubs.org kan du läsa allt om LCIF. 

mailto:maria.faltmark@telia.com).


Kalender 

Kolla alltid på distriktets 

hemsida lions101m.se för 

den aktuella kalendern. 

8 oktober 2020: Världsliondagen 

8 oktober 2020: start HOOYO 

23 oktober 2020: sista dag DM röstning 

24 oktober 2020: DR 2, Hällefors 

25 oktober 2020: Kunskapsdag, Hällefors 

 

I november 2020: Workshop 

internetmöte, på distans 

13–15 november 2020: GR 3 

14 november 2020: Världsdiabetesdagen 

15–17 januari 2021: NSR (digitalt) 

29–31 januari 2021: GR 4 

13 februari 2021: DR 3, internetmöte 

I februari: Digitala Lion 

23 april 2021: DR 4 

24 april 2021: DM 2021 

7–9 maj 2021: RM 2021 Borås 

 

 

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 

mailto:dg101m@lions.se

