
Klicka för att följa länk 

fortfarande söka medel ur Jubileumsinsamlingen.  Klicka på bilden bredvid för
att se hur man söker bidrag. Ansökningstiden är förlängd till den 30 juni 2019. 
För att se exempel på projekt som beviljats bidrag, kan man följa denna länk:
http://www.lions.se/PR/100ar/Jubileumsinsamlingen_projekt.pdf

Lions Forskningsfond Skåne är ett exempel på distriktsnivå att Lions finns på plats där det
finns ett behov.  Fonden, som statades den 17 september 2011, har som ändamål att stödja

forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära
forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter,
försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till
nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik

Klicka för att följa länk    behandling och ökat välbefinnande. Klinisk behandlingsforskning (ej företags-
finansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning. 
De två första åren 2011-2013 samlades det in medel till fonden och inga utdelningar gjordes. 
Men året 2013-2014 delades de första två stipendierna ut på totalt 80 000 kr till: 
-  Oscar Hansson, överläkare i neurologi; 40 000 kr till forskning på demenssjukvård i synnerhet
Alzheimers sjukdom (x) läs nedan om Oscars framgångar)
- Marcus Larsson, medicine doktor i barnmedicin speciellt neonatologi; 40 000 kr för forskning
på den omogna lungan hos för tidigt födda barn.

(x) Under de senaste åren har Oskar Hansson lett en internationell studie där 700 patienter
deltagit. Man har bland annat testat ny hjärnavbildande teknik – PET-kameraundersökning. Med
denna undersökning kan man mäta proteinet TAU som för diagnostik än den som används idag
och Oskar Hansson tror att metoden kommer att kunna användas inom 2-3 år. ) 

Klicka här på LFFS för att läsa vilka fantastiska insatser forskningsfonden har stöttat under
åren.  LFFS är vård att satsa på av humanitära skäl och dessutom är den hur som helst vår
alldeles egen Lions Forskningsfond.  

Val ’19.   Valnämnderna i MD101 och Distrikt 101S vill påminna om att nomineringsunderlag
har skickats till alla klubbar under hösten förra året och att senaste datum för att skicka in
distriktets nomineringar är 31 januari 2019.  Gäller även Lions Forskningsfond Skåne.
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Hej Lions!

Först av allt vill min hustru Gunilla och jag önska er alla och era familjer en god fortsättning på
det nya året!  Vill också önska Lions Clubs International en bra framtid.  Må naturkatastrofer,
hungersnöd och dödliga konflikter utebli så att Lions och andra hjälporganisationer inte skall
behövas i samma omfattning längre!  Tyvärr lär vi nog inte få uppleva en sådan situation inom
överskådlig tid, så vi får vara beredda på att kämpa vidare med våra uppdrag och insatser.
Inte bara insatser utomlands.  Även i Sverige finns olika behov av Lions hjälp.  

Vi har t.ex.  MD101-projektet Jubileumsinsamlingen med fokus på ”barn och unga med
särskilda behov”.  För att genomföra aktiviteter riktade till denna grupp, kan klubbar
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Donationer 2017-2018.       På guvernörsrådsmötet 18-20 januari skall mina DG-kollegor och
jag lämna uppgift om utdelade bidrag i resp. distrikt. Tyvärr saknas fortfarande information om
detta från en zon och en klubb i vårt distrikt, men resultatet, utan dessa klubbar är:
LOKALT: kr 3.560.198      NATIONELLT: kr 1.580.479      INTERNATIONELLT: kr 2.965.864
Sammanlagt har Distrikt 101S betalat ut minst kr 8.106.541 i bidrag under året 17-18.
BRA JOBBAT LIONS!  Ett strålande fint resultat!  Som jag tidigare skrev, när jag bad om
uppgifterna, det är ingen tävling, men ni/vi kan gärna vara stolta över bedriften! Eller hur?!

WML -Etapp 2 av insamlingen till Lions Sveriges vattenprojekt Water Means Life till förmån
för rent vatten i Somalia, startade den 1 januari och pågår till den 30 juni 2019.  Behovet av
rent vatten är enormt i landet!  På GR4 reserverade jag mig ändå mot beslutet att starta upp del
2 av insamlingen eftersom den är direkt knuten till Somalia; många frågetecken kvarstår,
säkerhetsläget är mycket osäkert och korruptionen utbredd i Somalia. Se mitt decemberbrev.
Jag stödjer själva insamlingsprojektet, men att destinera insamlade medel till ett projekt i
Somalia skulle jag vilja vänta med tills frågor är besvarade och garantier är formulerade.
Beslutet är (demokratiskt) fattat och insamlingen pågår.  Insamlade medel skickas in som vanligt
till distriktskassören på konto BG 820-9603 , märk med WML och avsändande klubb.

LRV - Vårt distrikts projekt Lions Rent Vatten är på räls igen efter ett längre uppehåll p.g.a.
utredningar.  Dessa är nu klara och inga frågetecken finns kvar.  LRV-projektet finns i vår
Projekt- och Bidragskatalog med rekommenderat belopp, men LRV-styrelsen uppmanar klubbarna
att vara generösa.  Insamlade medel skickas till BG 334-2284 och angiv avsändande klubb.

DGB - Projektet De Glömda Barnen från Syrien, som finns i läger i Adana i södra Turkiet, stöds
bl.a. genom biljettförsäljning till ”Djungelboken The Musical!!”  Inom kort även i Distrikt 101S! 
Gå gärna in på www.lions.se där du hittar mera information.

Riksmöte 2019 ( 30 maj-2 juni 2019).  Anmälan till RM’19 i Västerås är öppen. På www.lions.se
hittar du mer information om riksmötet. Klicka på rutan för medlemmar. Användarnamn: 101s och
lösen: janne.  Sista anmälningsdag: för hotellrum - 15 mars och för deltagande - 15 april 2019. 

DM2 - Motioner till distriktsmötet lämnas in till distriktets sekreterare, Kent Benediktsson
senast den 31 januari. Distriktsmötet kommer att hållas i Åseda 27 april 2019. Mer info kommer.

Zonordförande.  ZO och vZO saknas i Zon 1 och vZO i Zon 2 och 3.  Eftersom zonordföranden
har en viktig roll numera i organisationen har detta konsekvenser och ställer det till problem för
ett större antal Lions-vänner i distriktet såväl nu som i framtiden! Lions hjälper; även varandra!

MO - Medlemsordförande!  Det faktum att vi väljer nya presidier varje verksamhetsår, då ofta
även MO ersätts av en annan klubbmedlem, har som nackdel att det med MO en del kunskaper,
erfarenheter och kontinuitet går förlorade. Kan det vara en idé att välja om MO ett år till?

DGs frånvaron.  Under perioden 21 januari – 10 februari, då jag är utomlands intar 2VDG Carl-
Gustav Olofsson, LC Löddeköpinge min plats.

Tack för den här gången,  DG Janne
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