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Distriktsguvernörens Nyhetsbrev. 

April 2019. 

 
LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE (LFFS) har fått en donation på hela 500.000 kr. 

Det är ett dödsbo som via en efterlevande har donerat summan med en önskan om att medlen 

ska användas till forskning gällande kronisk nervsmärta och/eller psykisk ohälsa. 

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE är naturligtvis oerhört tacksam för denna generösa 

donation som kommer att tas med vid utdelningarna 2020. Detta eftersom ansökningstiden för 

utdelning av forskningsanslag 2019 har gått ut. 

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNES huvudsakliga ändamål är: 

- Att genom bidrag från Skånes Lionklubbar, från allmänheten och från företag i form 

av gåvor, donationer och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom 

Skåne. 

- Att företrädesvis stödja klinisk forskning, det vill säga patientnära forskning inom 

Skånes sjukhus och vårdinrättningar med speciellt fokus på Barn/Ungdom och Äldre. 

Allt arbete inom LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE sker ideellt vilket innebär att 

omkostnaderna ligger på väldigt låga 2,5%. Således…av varje skänkt 1.000-lapp kommer 

minst 975 kronor fram till forskare i Skåne. 

(Ref. LFFS ordförande Tomas Persson, LC Sjöbo) 

 

LIONS QUEST – Medlemsinbjudan till Värdegrundsprogrammet ”Tillsammans”. 

Det är mycket som händer i samhället idag, sådant som bland annat påverkar barn och unga. 

Vad kan vuxenvärlden göra för att minska oro, psykisk ohälsa och trakasserier? Vi har nyss 

varit med om #metoo och det kräver att samhället och skola gör något. 

Lions Quest kan hjälpa till att skapa en bättre värld – en bättre skola och idrott för alla! 

Lördagen den 25 maj 2019 inbjuds alla lionmedlemmar till en information om Lions Quest. 

Informationen sker i LC Malmö Malmöhus klubblokal, Uddeholmsgatan 6, Malmö. 

Du anmäler Dig till distriktets Lions Quest-ansvarige, Brittmarie Lindquist, LC Svedala. 

Anmälan senast 25 april 2019 på mobil 070-741 32 55 alt email bm.lindquist@gmail.com  
 

Nya röster eller New Voices –i år, vår första kvinnliga president, kom med ett viktigt 

meddelande - New Voices – initiativet för att få fler kvinnliga medlemmar och fler kvinnor i 

ledande befattningar. De Nya rösterna finns i många klubbar och under dagen den 8 mars på 

Internationella Kvinnodagen, fanns många inslag på sociala medier från alla hörn av världen.  

Många projekt har startats av kvinnor, för att ge sitt stöd till kvinnor och flickor som har det 

svårt – och i Sverige har vi några projekt, Be The Change projekt i Kongo för kvinnor som 

överlevt sexuellt våld, Distrikt SV: Lions Women Skill Training Center i Nepal – en skola för 

flickor, som ger utbildning och som också kan förhindra att flickorna hamnar i prostitution.  

LC Svedalas stöd till projekt i Tanzania där flickor ges möjlighet att ta hand om sin hygien 

under sin menstruation. I vårt nationella projekt för De Glömda Barnen förses hjälp-

kartongerna med hygienartiklar speciellt för kvinnor och flickor i flyktinglägret. 

Fortsätt att ge ert stöd för kvinnor och flickor i vår värld genom att stödja projekten. 

(Ref. New Voices Constitutional Area Speaker Eva Persson, LC Sweden be The Change) 
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Naturkatastrofen i Mozambique.  

Vi har i media kunnat läsa om naturkatastrofen i Mozambique. Cyklonen Idai har ställt till 

med en oerhörd förödelse, såväl mänskligt som materiellt. Distriktets LCIF-koordinator Jan-

Åke Åkerlund, LC Malmö Malmöhus, har tidigare gått ut till klubbarna med ett upprop om 

hjälp till de drabbade. Behovet av hjälp är enormt. Jag vädjar därför till klubbarna att lämna 

bidrag till LCIF. Ni gör det enklast genom att skicka in bidraget på distriktets bankgiro. Glöm 

inte att uppge bidragsgivande klubb och att hjälpändamålet är Mosambique. Sedan ser vår DK 

Peter Nilsson, LC Löddeköpinge, till att bidraget går till LCIF. 

 

Återgång till tryckning av Sveriges Lions Handbok? 

Som vi alla har noterat har Sveriges Lions Handbok endast varit tillgänglig digitalt under 

verksamhetsåret 2018-2019. Reaktioner mot detta har kommit in till guvernörsrådet (GR). 

GR har därför beslutat att pröva möjligheten till att återgå till att trycka handboken. 

Jag behöver därför omgående få veta från klubbarna vad medlemmarna efterfrågar. Är det 

alternativ ett – all information men ej medlemsregistret, alternativ två – endast 

medlemsregistret, eller alternativ tre – hela handboken såsom den såg ut under 

verksamhetsåret 2018-2019? Uppge även klubbarnas uppskattade behov av handböcker. 

Skicka era svar till mig på e-mail: alfgoran.andersson@gmail.com – SNARAST MÖJLIGT! 

 

Distriktsmötet i Åseda den 27 april 2019. 

Lördagen den 27 april 2019 genomför vi ett historiskt distriktsmöte i Åseda. Vi genomför en 

ny distriktsbildning. Beslut har fattats att de nuvarande Distrikt 101-S och Distrikt 101-SM, 

tillsammans med zonerna 1 och 2 inom Distrikt 101-SV, bildar det nya Lions Distrikt 101-S. 

Det är oerhört viktiga beslut som kommer att fattas på distriktsmötet. Jag uppmanar därför 

klubbarna att skicka delegater till distriktsmötet. Kallelse/Inbjudan har tidigare gått ut till 

klubbarna. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019. 

 

För att så många klubbar som möjligt ska kunna ha närvaro på distriktsmötet har 

distriktsrådets arbetsutskott beslutat att ett resebidrag utgår till de delegater som klubbarna 

anmäler. Resebidraget utgår med 300 kronor per delegat. Anmälan och betalning görs enligt 

tidigare utsänd kallelse. I efterhand skickas reseräkning, per e-mail, till DK Peter Nilsson, e-

mail: peter.nilsson.lodde2017@gmail.com  

 

 

 Alf-Göran Andersson 

Distriktsguvernör 
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