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Hej Lions! 
 
Information 
Under tiden som varit har jag fått både ros och ris för DG-brevet.  Från en Guldstjärna till anmärkningen att 
brevet innehöll lite väl mycket information!  Hur man kan få för mycket information är för mig en gåta! Bara 
vända bort blicken, vända blad, trycka på ”delete” eller ”spara” för senare. Information ger kunskap och insikt. 
 
Nytt distriktet 101S och DM2 
Flera samrådsmöten i samband med bildandet av det nya distriktet 101S (nuv. 101S +101SM) har ägt rum och 
det senaste i detta sammanhang var i Uppvidinge kommun.  Jag hade fått uppdraget av samrådsgruppen att 
kolla möjligheter för att genomföra ett gemensamt DM2 år 2019 (101S+101SM) i Växjö. P.g.a. allt för höga 
kostnadsnivåer föll valet på att hålla DM2 i Åseda.  Jag avrapporterade till LC Uppvidinge som blir värdklubb.  
Min kollega DG Britt-Mari (101SM) och jag har under tiden bett om och fått entledigande från att ”måste” vara 
med på alla samrådsmöten.  Vi uppdateras genom rapportering istället och tillfrågas vid behov. 
 
DM1 har genomförts 6 oktober i Hörby. Protokollet är upplagt på hemsidan.  
Ett DRAU har genomförts 31 oktober och resultaten återspeglas i föredragningslistan till DR2-möte.   
 
Guvernörsrådsmöte GR3 
LRV 
Vid mitt senaste GR3-möte, i Uppsala 17-18 november har jag bl.a. lyft frågor kring Lions Rent Vatten (LRV) 
med tanke på Radiohjälpens uteblivna rapportering. Fick inga konkreta besked om detta på GR-mötet. 
Water Means Life 
Även MD 101-projektet Water Means Life tvingade mig att ställa en del frågor.  WML är enligt tidigare GR-
beslut en insamlingskampanj för att finansiera ”projekt relaterade till dricksvatten”. Något jag stödjer.  
Däremot gällde det den här gången ett tillkommande ärende på GR3:  §72. Tillkommande ärenden  -  
§72a) Insamlingsperioder Enl AU2 §17.  - Fastställande att insamlingskampanj WML, borrning av brunnar i 
Somalia, etapp 2 är 1 januari – 30 juni 2019”.   
”Min skriftliga reservation:  Jag reserverar mig mot beslutet som togs av GR eftersom förslaget och beslutet 
explicit inkluderar borrning av brunnar i Somalia och inte ger utrymme för alternativa destinationer i 
samband med insamlingskampanjen.”    
Enligt UD är landet alldeles för osäkert att vistas i och enl. Transparancy International ligger Somalia högst på 
listan med korrumperade länder (nr 108 av 108).  Jag reserverade mig alltså inte mot själva insamlings-
aktiviteten för Water Means Life, utan mot att starta ett borrningsprojekt i det just nu osäkra Somalia. 
 
VB/Radiohjälpen ./. LRV 
Den 20 november kontaktade jag Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen, för att försöka få 
klarhet i frågan vilken status LRV har i nuläget.  Mitt argument var att några tusentals människor riskerar bli 
lidande p.g.a. att beslut och besked uteblir.  Dialogen resulterade i ett telefonsamtal med Radiohjälpens 
generalsekreterare,  kl 16, fredags-eftermiddag 23 nov., då vi lyckades att klara ut frågorna kring detta. Jag 
kunde rapportera ”Grönt Ljus” och detaljerna togs upp på DR2 på Kivik, redan dagen efter, i lördags, 24 nov.   
Lions!   I Projekt- och Bidragskatalogen rekommenderar vi nu att bidra med kr 200 per medlem till projektet 
Lions Rent vatten!  Att bidra med mer är aldrig fel.  Passa på och ta upp LRV (och PoB-katalogens övriga förslag 
förstås) på ert förstkommande månads-/klubbmöte!  Tyvärr har vi fått vänta länge på andras besked.  
Dessutom närmar vi oss slutet på året.  För att även kunna söka eventuella andra bidrag (t.ex. hos LCIF) måste 
det finnas medel för egenfinansiering.  Det är därför projektledningen behöver veta vad ni i klubbarna bidrar 
med och att det är viktigt med snabbast möjliga beslut. TACK! 
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Nomineringar inför verksamhetsåret 2019-2020 
Det är dags att nominera till multipeldistrikt (Sverige). Plocka fram de förmågor ni har i era klubbar!! Till MD 
ska nomineringarna vara inne senast den 31 december 2018. De nominerade måste förstås vara tillfrågade. En 
kopia av nomineringarna ska även skickas till Distriktsvalsnämnden. 
 
Medlemsavgifter 
Ett beslut som togs på senaste DR2 var att inte debitera distriktsavgift för innevarande verksamhetsår. 
 
Enkät 
En enkät kommer i dagarna att skickas ut till klubbtjänstemän från LCI (Lions Clubs International). Ju fler som 
svarar på den desto bättre kan LCI stödja klubbarna. 
 
Sveriges Lions miljöpris (pris för miljö och hållbar utveckling) 
Dags för fler kandidater till priset! Priset ger Lions möjlighet att stödja miljöengagemang i samhället och 
inspirera alla att bidra till en mer hållbar livsstil. Priset ger också möjlighet att öka kunskapen om Lions och 
hela vår verksamhet. Kommittén hoppas att alla klubbar bidrar till Sveriges Lions miljöpris med 10 kr/medlem.  
Senaste dag att anmäla potentiella pristagare är den 13 januari 2019. 
 
De Glömda Barnen 
Insamlingen till de glömda barnen går nu in i slutfasen. Sista december upphör insamlingen. Många klubbar 
har Lucia- och Julaktiviteter där ni samlar in medel. Tänk på De Glömda Barnen.  
På GR3-mötet rapporterade DGBs projektledare Per Krantz om dagens läge och nämnde han att just ett antal 
klubbar i Distrikt 101S utmärker sig genom generösa bidrag och att ha bekostat egna skolmoduler.  
Många klubbar fick förra året draghjälp av musicalen Aladdin. I år kommer vi att återigen samarbeta med 
produktionsbolaget Dröse & Norberg, nu i familjemusicalen Djungelboken. Det är en unik PR-möjlighet för 
Lions. Ensemblen berättar om Lions och De Glömda Barnen. PDG Ralf Melin kommer att kontakta 
Lionsansvariga på spelorterna med anvisningar för Lions medverkan. Turnéplan 2018-2019 för 101S del:  
- Helsingborg Arena Lör 26 jan 14.00     - Kristianstad Arena Lör 2 mars 13.00     - Malmö Arena Lör 9 mars 13.00 
 
Fredsaffischtävling 
Den vinnande fredsaffischen i Distrikt 101S har utsetts under DR2 i lördags 24 november och är i skrivande 
stund på väg till GRO Nils-Erik Borgström. Vinnaren blev Ebba Oskarsson, Allerums skola klass 6. 
 
Jubileumsinsamlingen  
Påminnelse.  Det återstår cirka 460 000 kronor att dela ut till projekt/aktiviteter och sista datum för ansökan är 
2019-06-30. 
 
Mer info? 
Det finns mycket. Kolla gärna Lions Clubs Internationals hemsidor; den internationella (.org), MD101s (.se) och 
Distrikt 101S egna hemsida. 
 
Glömt hur man loggar in på hemsidan? 
Och hur man kan komma åt olika dokument?  Man loggar in på hemsidan med Användarnamn ”101s” och 
Lösenord ”janne”. Välj sedan ”För medlemmar” längst upp till höger och därefter ”Läsa dokument”.  
 
Tack för den här gången.       Med Lionshälsningar,     
Återkommer i december.                         DG Janne 

http://lions101s.se/

