THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

Nyhetsbrev maj 2020
LIONVÄNNER
Jag hoppas att ni alla har det bra och att ni inte har drabbats av Covid-19. Det har varit ett
mycket märkligt Lionsår då i praktiken all den ordinarie verksamhet som brukar bedrivas ute
i klubbarna har upphört. Er uppfinningsrikedom vad gäller alternativa lösningar för att
framför allt stötta och hjälpa i lokalsamhället har varit fantastiska.

DM-valet
På grund av det rådande läget så kunde vi inte genomföra det planerade distriktsmötet i
Alvesta som var planerat till den 25 april. Dock så kunde vi genomföra de val som var
nödvändiga och ett stort antal klubbar genomförde röstningen digitalt. Utfallet av valen
följde helt DVN:s förslag vilket innebär att;
• Christer Johansson, LC Västervik valdes till DG för kommande verksamhetsår,
• Sten-Yngve Södergren, LC Sölvesborg valdes till 1:vice distriktsguvernör.
• Till revisorer valdes Ulf Carlsson, LC Råå och Freddy Jönsson, LC Munka Ljungby.
• Till revisorsersättare valdes Kenneth Johansson, LC Eksjö och Ulf Wiberg, LC Västervik.
• Till styrelse för Lions forskningsfond Skåne (LFFS) valdes Tomas Persson, LC Sjöbo, Göran
Kihlgren, LC Malmö/Limhamn och Ann Åkesson, LC Södra Sandby.
• Till ordförande i LFFS valdes Tomas Persson, LC Sjöbo.
• Till ersättare i Lions forskningsfond mot folksjukdomar i Linköping valdes Britt-Mari
Sellbrink till ersättare.

Zonordförande
Den nya zonorganisationen börjar allt mer ta form och följande är nominerade till posterna
som ZO i sin zon.
Zon 1
Kenneth Persson
Zon 5 Vakant
Zon 2
Lars-Åke Truedsson
Zon 6 Vakant
Zon 3
Jan Lundén
Zon 7 Lars Landbring
Zon 4
Christer Järlesäter
Zon 8 Bengt Persson
Zonerna 5 och 6 arbetar intensivt för att ta fram kandidater.

Aktuellt medlemsläge
Dessvärre så fortsätter vi att tappa medlemmar i distriktet. Att vi inte kunnat arbeta med en
aktiv medlemsrekrytering denna vår finns det orsaker till som vi alla känner till. Dock ska vi
vara väldigt glada över att vi fått 6 nya medlemmar:
Jan Åderman
Åhus
Jörgen Söderström
Kalmar
Joon Albrektsson
Åhus
Sixten Karlsson
Kalmar/Skälby
Thomas Torstensson
Åhus
Sven-Olof Knutsson
Malmö Ellenbogen
Ni ska alla känna er varmt välkomna i Lions, världens största serviceorganisation.

Nya styrelser
Inför kommande verksamhetsår är det fortfarande 34 klubbar som inte redovisat sina nya
styrelser för verksamhetsåret 2020-2021. Detta måste göras omgående till IT-ansvarig Jan
Falk. Samtidigt vill jag påtala att det finns ett antal kubbar i distriktet som inte fullgjort sina
ekonomiska skyldigheter till LCI. Av den anledningen vill jag uppmana klubbkassörerna att
titta på om det i just din klubb finns en obetald skuld till LCI, stor eller liten. Om en klubb har
en skuld till LCI så får klubben inte utse delegater till att rösta i de val som kommer att
genomföras på det digitala riksmötet. Eventuella skulder måste vara betalda senast den 13
maj. Detta ska inte ses som en ”pekpinne” från min sida, endast en upplysning.

Riksmötet
Jag vill uppmana samtliga klubbar att utnyttja möjligheten att vara med och rösta digitalt på
det kommande riksmötet. En del klubbar har redan gjort så men, ni som inte gjort det,
rösta. Även om det endast finns en kandidat till posten som vice Guvernörsrådsordförande,
Alf-Görans Andersson, LC Simrishamn så ser jag det som viktigt att vi sluter upp bakom AlfGöran. I sammanhanget kan även nämnas att Bert Engström, LC Vallåkra-Rydebäck är
föreslagen till posten som VYED, vice ungdomsansvarig och jag själv till posten som MD-IRC.
Detta är utnämningar som görs av guvernörsrådet och inte av riksvalnämnden.

DORO
Som många av er känner till så har vi fått ett antal telefoner från DORO att kunna dela ut till
behövande i distriktet. Detta är ett samarbete mellan DORO, Comviq och Lions. Jag har ett
antal telefoner till mig och de klubbar som är intresserade av att kunna dela ut en telefon får
kontakta mig snarast.
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