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Hej Lions i Distrikt 101S! 
 

Distriktsmöte DM1 
För drygt en vecka sedan, lördagen 6 oktober, träffades 
131 Lions som anmält sig som deltagare till distriktsmöte 
DM1 i Hörby. Inklusive gäster uppgick antalet närvarande 
till ca 150 personer. Och det var också precis lika många 
som tillåts vara samlade i Georgshillsskolans aula. LC 
Hörby hade gjort ett riktigt fint förarbete och ett 20-tal 
klubbmedlemmar såg även till att allt fungerade under 
hela programmet.  Ljud, bild och inte minst, god mat; allt 
var ordnat.  Ett stort tack till alla som medverkade.  
För er som inte kunde vara med, en sammanfattning. 
Förmiddagsprogram   

- New Voices och LEO 
Efter ett kort välkomsttal av LP Gunnar Lundquist, ett 
ännu kortare av mig, visades IP Gudrun Yngvadottirs 
introduktionsfilm ”Sing with the Lions”, följd av ”Area 
Speaker” Eva Perssons presentation av ”New Voices”.  

 

Intresset var så stort och frågorna 
kring New Voices så många att jag  

jag var tvungen att avbryta denna session för att släppa 
in Leo Emma Björk, Leo Club Linköping och Lion Viktor 
Sundman, LC Stockholm Globen. Emma och Viktor 
berättade om vad som gäller när 
man startar LEO-klubbar, hur de 
arbetat med att engagera unga 
vuxna och om LEO:s Europaforum 
om 3 år, LEF 2021 Swedania, ett 
samarbete mellan Sverige och   
Danmark.  För mer info: ”emma.betulaa@hotmail.com” 

eller ”sundman.viktor@gmail.com”. Jag kan nämna att 
det finns planer hos två klubbar i vårt distrikt att starta 
en Leo-klubb. Jag återkommer om detta senare. 

- Stipendiater och utmärkelser 
IPDG Alf-Göran Andersson, LC Simrishamn (“IP”står för 
”immediate past” dvs min företrädare) delade ut 
”Stipendium för medmänsklig insats” till representanter 
för ”Cabaré Mix” från Landskrona.  Bakom initiativet, en 
dans- och showgrupp med 24 entusiastiska, hängivna, 
funktionshindrade i åldern 20 till 60 år, står trion Leif 
Alexandersson, Malin Nilsson och Dario Kumerle.  
 
Lions Forskningsfond Skånes tidigare ordförande Karin 
Nord, LC Malmö Malmöhus delade ut forskningsanslag 

till Mona Landin Olsson, som presenterade sitt 
diabetesprojekt och berättade bl.a. hur vitamin D 

påverkar utvecklingen av diabetes.  Också Andreas 
Forsvall, som forskar på ett nytt instrument att använda 
vid prostatabiopsier, erhöll ett forskningsanslag. 

Till Professor Bengt Jeppsson, som är ledamot i styrelsen 
för Lions Forskningsfond i Skåne, utdelades en Melvin 
Jones för sina insatser.  (läs mer om Melvin Jones Fellowship) 

 

Slutligen avtackades Karin Nord som 
ordförande i Lion Forskningsfond Skåne. 
Karin har allt sedan starten 2011 varit 
forskningsfondens ordförande. 

Som tack mottog Karin Hedersbetygelsen, Progressiv 
Melvin Jones Fellowship.  Karin har med kunnighet och 
entusiasm lotsat fram Forskningsfonden till att i dag, 
årligen, dela ut 1 miljon kronor till den kliniska patient-
nära forskningen. Vi gratulerar Karin till Heders-
betygelsen och tackar för ett stort och betydelsefullt 
arbete inom den kliniska patientnära forskningen. 
 
Efter en god lunch var det dags för den traditionella 
inmarschen med fanorna och Kungssången.   
 
Eftersom detta DM är det sista i det ”gamla Distrikt 
101S” hade PID Jan-Åke Åkerlund, LC Malmö Malmöhus 
förberett sig med tal och bild för att ge en tillbakablick 
och nerslag i Skånedistrikt 101S historia.  Jan-Åkes 
krönika kommer att publiceras senare under hösten. 
 
Jan-Åke, som t.o.m. juni i år har varit LCIF-
koordinator i MD101, Sveriges Lions, och 
numera är distriktets LCIF- koordinator,  

 

nämnde i slutet av sitt anförande LCIFs ”Kampanj 100” 
och LCIFs upprop för hjälp i.s.m. jordbävningen och 
efterföljande tsunami i Indonesien den 28 sept.  Den 9 
oktober beslutade en enhällig styrelse i Sveriges Lions 
Katastrofberedskap att skicka 2 000 000 SEK till LCIF som 
koordinerar hjälparbetet med lokala Lions-klubbar med 
fokus på de drabbade barnen. 
 
Sedan fick Magnus Svensson, Hörby LC, ordet för att 
informera om projektet ”Lions Rent Vatten”.  

Rent vatten är en bristvara för många människor!   
Lions i Åhus, Höllviken och Hörby startade 
2008 projektet LRV - Lions Rent Vatten att 
genomföras i Morogoro,Tanzania.  Här har  
svenska Lions över 20 år bedrivit hjälpverksamhet. 
Genom att förse byar, skolor och sjukhus med rent 
vatten vill LRV förebygga sjukdomar, minska barna-
dödligheten, underlätta vården samt ge byborna och 
deras barn livskvalitet och framtidshopp. Projektet 
startades upp 2009 och två år senare invigdes den första 
brunnen i en by som heter Melela. F.n. genomförs eller 
förbereds 12 projekt för 155 000 bybor, 23 skolor samt 
15 sjukhus och BB-kliniker. 
 

http://www.cabaremix.se/
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/mona-landinolsson(57a27f0f-3ba7-4529-af62-587f78e445f0).html
https://www.lu.se/lucat/user/21877f0eb23a00249bfd34f54cdde2ea
https://www.lu.se/lucat/user/21877f0eb23a00249bfd34f54cdde2ea
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/bengt-jeppsson(1651e9d4-19b0-484d-9091-1f695332dd35).html
http://www.lcif.org/SW/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/lcif/LCIF_C011.pdf?utm_campaign=5603_SW_ClubSeptMessage_Email_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://prezi.com/p/cbqkr-augbbv/riksmotet/
https://lffs.se/
http://www.lcif.org/SW/our-work/be100/index.php
http://www.lionsrentvatten.se/
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Innan förhandlingarna började fick Eva och Kenneth 
Persson, LC Sweden Be the Change och IPDG Alf-Göran 
Andersson, LC Simrishamn ta emot en progressiv Melvin 
Jones för sina insatser inom Lions och distriktet.  
 
Kl 13.45 kom förhandlingarna igång med avslut kl 15.30.  
DM1-protokollet väntar nu på justering och kommer 
därefter att finnas på vår hemsida www.lions101s.se. 
 
Nästa distriktsmöte kommer att äga rum lördagen  
27 april och då tillsammans med Distrikt 101SM. 
 

Lions Quest 

 
Under DM1 kunde distriktets LQ-
ansvarige, Brittmarie Lindquist,  

LC Svedala, meddela att 2 Lions Quest-kurser hade sålts 
till LC Hörby.  Därmed uppnår vi 50% av verksamhetsårets 
målsättning som är 4 sålda kurser. Vilken klubb följer?! 
 

Nobels Fredspris 
Under veckan före distriktsmötet meddelades att Nobels 
Fredspris går till läkaren Denis Mukwege, som i sin 
gärning hjälpt kvinnor som 
utsatts för sexuellt våld i 
konflikten i Kongo. Flera av 
distriktets klubbar har under 
åren varit engagerade och 
stött Dr Mukwege.   

 
Klicka för att se filmen 

Jag minns en informationskväll med Mukweges kollega 
Ellinor Ädelroth, den 21 november 2017, då hon gästade 
LC Reng Höllviken och höll ett föredrag om Demokratiska 
Republiken Kongo, Panzisjukhuset och Dennis Mukwege.  
På DM1 informerade Eva Persson om LC Sweden Be the 
Change engagemang i projektet.   
 

Inför Riksmötet 2019 
Riksvalnämnden (RVN)  ber oss att verka 
aktivt för att hitta goda Lions i våra   

klubbar som kan intressera sig för att bli funktionär i 

multipeldistriktet.  Nomineringsblanketten skall vara 
Riksvalnämnden ordförande (RVNO) tillhanda senast 
den 31 december. Kopia av nomineringarna skickas även 
till Distriktsvalnämnden. Läs mer här.  
Nomineringsblankett >> Befattningar 2018-2019 >> 
  

 

Handbok 2018-2019 
Nu finns handboken att läsa på 101MD:s 
hemsida. Den kan laddas ner från den 
interna sidan (logga in som vanligt med 
”101s” och sen det vanliga lösenordet). 

Zonmöten i Distrikt 101S 
Med undantag för Zon 1 har alla zoner haft ett första 
zonmöte.  Zon 4 och Zon 5 har lagt upp dokument och 
protokoll på distriktets hemsida.    
 

Informationskvällar om GDPR 
Under hösten har fyra informationskvällar arrangerats 
inom distriktet med utgångspunkt från den nya 
dataskyddslagen, GDPR.  Ett lyckat arrangemang med 
totalt 68 deltagare från 41 klubbar (av 45 totalt i 101S).   
 

Nya medlemmar 
Hittills har 14 nya medlemmar registrerats i vårt distrikt.  
Vi gratulerar Lions klubbarna Dalby (1), Degeberga 
Södra Gärds (1), Eslöv (1), Genarp (3), Löddeköpinge (1), 
Reng-Höllviken (1), Simrishamn (1), Vinslöv (1), Ystad (2) 
På Limhamn (2) med förstärkningen.  Enl. MyLCI 14 okt: 
     Denna månad Detta år 
Ingående saldo  1,240 1,249 
Nya medlemmar  3 15 
Avförda medlemmar 2 23 
Saldo på klubbkonto 1,241 1,241 
Nettoökning/minskning 1 -8 
 Hela världen 1,470,521 

 
Kom ihåg vår kampanj ”De första Hundra”! 
Erbjud släkt, vänner, kollegor och bekanta att komma till 
ett klubbmöte.  Erbjud gärna dem som tvekar eller som 
vill veta mer om Lions, ett ”gratis 1a år” (*).   
Vår DK Peter Nilsson förklarade hur man gör: 

Under verksamhetsåret 18-19 ersätter distriktet samtliga 
avgifter för de 100 först registrerade nya medlemmarna i 
MyLci.(*) Rutin: Klubben betalar alla 
Internationella fakturor, LK mailar till DK att man har en 
ny medlem; namn o datum.  DK samlar upp och utbetalar 
i slutet av Höst 18 och Vår 19. Eventuellt så debiteras ny 
medlem inte förrän i Juli 19.  Ansvaret ligger på klubben 
att anmäla till DK namn och datum på ny medlem. (*) DK 
kommer att meddela när 100-gränsen är nådd.  Vi hoppas 
att alla klubbar tar denna möjlighet att skaffa nya 
medlemmar, mvh  Peter Nilsson 

 
Planering 2018 
DRAU möte (2) LC Malmö Malmöhus 31 okt. 
Guvernörsrådsmöte GR3 i Uppsala 17 nov. 
DR2 i Kivik 24 nov. 
 
Har ni någonting som vi borde ta upp på distriktsrådets 
arbetsutskottsmöte 31 oktober, v.v. maila oss detta. 
 
Önskar alla en skön och lugn höst,  DG Janne 

www.lions101s.se
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kollegan-om-nobelpriset-vilken-gladje
http://www.lions.se/medlemmar/RM/2019/F-blad_nominering_2019.pdf
http://www.lions.se/medlemmar/RM/2019/NOMINERINGSBLANKETT2019.docx
http://www.lions.se/medlemmar/RM/2019/Befattningar_18-19.pdf
http://www.lions.se/
http://www.lions.se/
http://www.lions.se/medlemmar/Login/index.htm
http://www.lions.se/medlemmar/Login/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oF7LUbSRWbk
http://lions.se.preview.binero.se/handbok2018/

