
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

LIONS CLUBS 
SWEDEN  

  Distrikt 101S  Distriktsguvernörens Nyhetsbrev Juli 2018 
 

Distriktsguvernör Tallstigen 4 epost: augustin@hagaholm.se 
Jan Augustin                                                     239 41 Falsterbo                                    tel. 0709 962644    
  

 
Hej Lions i Distrikt 101S! 
Här kommer första brevet. Det är upplagt på så sätt att 
man ofta kan ”klicka vidare” till ett nytt dokument för att 
läsa mer (detaljerat) om de olika ämnena. Brevet är det 
enda sättet för mig att nå och kunna kommunicera med 
så många av er som möjligt. Kom gärna med åsikter, 
frågor, kommentarer och förslag på ämnen.  Ring, hör av 
er på Facebook/Messenger, skicka mail eller sms till mig.   
”Mig” är han som står här nere med sin fru Gunilla, från 
Halland. Själv är jag från Holland, heter Jan Augustin, är 
född i Amsterdam 1946, kom till Sverige 1976, blev Lion 

 

november 2001, flyttade 2011 från 
Småland till Falsterbo, är medlem i 
LC  Malmö Malmöhus och blev 3 juni 
”officiellt” DG i distrikt 101S på Lions 
Clubs International Convention. 
 

Lions Internationella Kongress 2018 
som ägde rum i Las Vegas 29 juni – 3 juli föregicks av ett 
DG Elect-seminarieprogram som började 26 juni.  Under 
seminariet och kongressen presenterades Lions Clubs 
Internationals nya Internationella President, första 
kvinnan på denna post, från Island, Guðrún Yngvadottir. 
IP Gudruns tema för året är ”Bortom Horisonten”. 
Inspirerad av Islands läge 
och Lions utmaningar. 
Klicka på bilden för att se IP 

Gudruns presentations-video. 

 Auktion 
 

Denna affisch och flera andra auktionerades ut under 
seminariet i Las Vegas. Den är ca 60 x 50 cm och är 
signerad av IP Gudrun (på segelbåtens svarta duk). Efter 
några bud lyckades jag få den med mig hem till Sverige. 
Pengar från auktionen doneras till LCIF:s nystartade 
kampanj ”Campaign 100”.  
Jag lägger den i min tur ut på auktion och ber er Lions och 
Lionsklubbar i Distrikt 101S, att lägga ett bud på den.  
Auktionen är öppen t.o.m. 12 augusti, kl 24.00. Det 
högsta budet meddelas därefter till alla som deltog. 
Lägsta budet är 750 kronor och kan höjas med 50 kronors 
steg.   Pengarna går till samma ”Campaign 100”. 
 

Kampanj 100

 
 
Klicka på logon för mer info 

Kampanj 100 initierades i.s.m. 
LCIF:s 50-års jubileum och är den 
mest ambitiösa insamlingen i 
LCIF:s historia.  Målet är att 
samla in USD 300 miljoner under 
de närmaste 3 åren för att stärka 
våra hjälpinsatser 

 
 
och finansiera behoven i en värld som ständigt förändras.  
Extra fokus under kommande året läggs på Diabetes. 
Men, - Hungersnöd - Miljö - Syn och - Barncancer,  ingår 
precis som tidigare i Lions 5 prioriterade hjälpområden.    
Klicka på ämnet för mer info. 

Utöver ”Kampanj 100” presenterades på kongressen i Las 
Vegas även följande projekt: 
 

New Voices 
Projektet är en vidareutveckling av Fler Kvinnor i Lions. 
Inom den närmaste framtiden kommer vi att få mer 
information om detta initiativ.  Kortfatt kan sägas att   

Klicka på logon för mer info. 

varje distrikt i hela världen ska 
finna fyra ”Nya röster” som kan 
engagera kvinnor att dels bli 
medlemmar och dels ska våga ta 
på sig ledarroller. En ska vara 

intresserad av Ledarskap, en ska vara intresserad av 
Medlemskap, en ska vara Intresserad av Service och 
Aktiviteter och slutligen men inte minst, en som ska vara 
intresserad av Kommunikation i alla dess former.   
Eva Persson är av LCI utsedd att vara New Voices ansvarig 
för Skandinavien och Baltikum. Mer information på GR2. 
 

Guvernörsrådsmöte 2 (GR2)  
Den internationella presidenten Gudrun Yngvadottir 
kommer till GR 2, som genomförs 24-26 augusti på  

Quality Hotel 11 i Göteborg.  Vid 
detta tillfälle presenteras New 
Voices och Campaign 100 mer 
ingående.  Alla medlemmar är 
välkomna att komma och träffa 
IP Gudrun.   
 
Läs GRO:s inbjudan här. 

 
Klicka på bilden för mer 
info och ev. anmälan.

 

 

Distrikt 101S 
På distriktets egen hemsida ”http://lions101s.se/” har vi 
nu lagt upp en mapp som heter ”styrdokument”. Där 
finns följande information för verksamhetsår 2018-2019 
att hämta: 

- Distriktsråd och distriktets funktionärer 
- Verksamhetsplan 
- Mötes- och sammanträdesplan 
- Arbetsordning och stadgar 
- Resereglemente 

Man loggar in på hemsidan med Användarnamn ”101s” 
och Lösenord ”janne”. Välj sedan ”För medlemmar” 
längst upp till höger och därefter ”Läsa dokument”.  

http://lions101s.se/diabetes-2/
http://lions101s.se/hungersnod-2/
http://lions101s.se/miljo-2/
http://lions101s.se/syn-2/
http://lions101s.se/barncancer-2/
http://lions101s.se/wp-content/uploads/spara/D2018-2019/Annat/Inbjudan-GR2_alla-Lions.pdf
http://lions101s.se/
http://lions101s.se/
https://www.facebook.com/lciMichaelScott/videos/1473397009432286/
http://lionsclubs.org/blog/2018/07/12/world-immunization-week-2018-2/
https://www.facebook.com/groups/lionsnewvoices/
http://www.lions.se/medlemmar/anmal-grmote-mall.htm
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Utöver styrdokument finns under ”Läsa dokument” även 
protokoll, kallelser, handlingar, inbjudningar, blanketter, 
m.m. Hemsidan kan användas för att informera varandra 
i distriktet och samhället om vad vi gör, har gjort och 
kommer att göra. Den har länkar till sociala medier.  
Distriktrådet och Funktionärer. 
I skrivande stund är alla poster inom Distrikt 101S, utom 
zonordförande i Zon 1, bemannade. Se hemsidan. 
 

IPDG Alf-Göran Andersson (IPDG står för immediate past 
districts govenor; sorry) har rett ut hur mycket distriktets 
klubbar donerade under året 2016-2017. Det visade sig 
att vårt Distrikt 101S med sammanlagt över 10,5 miljoner 
kronor var bäst i landet och att flera klubbar tillhör 
Europas bästa. Det är ingen tävling; men kul att veta.  
Verksamhetsplanen, som antogs på Distriktsmötet 
(DM2) i april, baseras på målsättningen att vårt distrikt 
under detta verksamhetsår kan donera minst lika mycket 
pengar som under året 16-17, alltså minst 10,5 miljoner 
kronor. Det faktum att så endast kan ske med hjälp av 
människor leder följaktligen till flera delmål som gäller 
bl.a. medlemmar och volontärer.  Även ny teknik behövs. 
Medlemsutvecklingen är negativ.  Under förra året har 
antalet klubbar i 101S minskat från 48 till 46 och antalet 
medlemmar sjunkit från 1308 till 1249, d.v.s. vi hade en 
nettominskning med 59 medlemmar. Måste åtgärdas! 

- Kampanjen ”De första 100” startade 1 juli och 
 är tänkt att stimulera rekrytering av nya medlemmar.  
Distriktskassör (DK), Peter Nilsson, informerar: 

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 

- En annan åtgärd, den här för att behålla 
 medlemmarna, är att underlätta livet för 
klubbmedlemmarna när man utför (fysiska) aktiviteter. 
Får man hjälp, orkar man längre och är det lättare att 
fortsätta vara medlem i sin klubb.  Distriktets GST 
(serviceansvarig) Tomas Persson, LC Sjöbo, kommer att 
bilda en arbetsgrupp som tar fram en modell och 
arbetsmetod för att bygga upp en flexibel volontärsform. 
En ”parallellorganisation” med frivilliga som vid behov 
kan ”kallas in” och ge klubbarna support.  Kampanjen 
föreslås heta ”Lions Supportrar”.   

Zonernas betydelse skall stärkas under verksamhetsåret. 
Zonordförandena (ZO) kommer att få nya uppgifter med 
syfte att förstärka sammanhållningen inom Distrikt 101S 
och förbättra kommunikationen klubbarna sinsemellan 
och mellan klubbarna och distriktsrådet. ZO skall inte få 
mer arbete, utan kommer att genomföra klubbesök som 
vanligt. Men i fortsättningen (också) som representant 
för distriktsguvernören. Zonordförandena får efter 
semesterperioden nya instruktioner som kan underlätta 
arbete med medlemsfrågor, volontärer, temadagar och 
serviceprojekt. För att använda lite fler förkortningar;  
en bra dialog mellan ZO och DG är A och O. 
Distriktsammanslagning 
Beslut om nya distrikt togs på riksmötet i Ronneby. Det 
innebär för oss, att vi kommer att slås ihop med 101 SM 
1 juli 2019. Vårt namn (för)blir 101S (=söder). Vissa 
kontakter har redan tagits inför sammanslagningen. 
Förslag till tidsordningen när det gäller vDG har också 
tagits fram. Distriktsammanslagningen kommer inte att 
påverka klubbarna och deras arbete nämnvärt. 
 

GDPR / EU-datadirektiv som påverkar Lions 

  

Fr.o.m. maj 2018 gäller EUs nya 
datadirektiv för registrering av 
personer i databaser. Distriktets 
dataskyddsombud och ansvarig 

för MyLCI, Kent Benediktsson poängterar vikten av att 
detta register sköts på ett korrekt sätt av klubbarnas 
registeransvariga och att man rapporterar varje månad. 
EU-datadirektivet innebär att ett skriftligt godkännande 
från nya Lionsmedlemmar att deras data får registreras i 
tredje land. I vårt fall USA, skall finnas.  Lions Kent 
kommer att skicka ut information till klubbarna under 
hösten.  Klicka på bilden för mer information. 
 
 
Jag vill avsluta mitt första nyhetsbrev med att citera vår 
nya IP Guðrún Yngvadottir; 

Vi hjälper världen och våra lokala samhällen 
med stolthet, medkänslan och vänlighet. 

 
IP Guðrún citerar själv Mark Twain; 
 

Vänlighet är ett språk som de döva kan höra 
och de blinda se. 

 
Ha en fortsatt skön sommar, 

Janne 

http://www.lions.se/medlemmar/PDF/GDPR_regsitrering-av-medlem.pdf

