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Lionvänner 
Det är en märklig tid vi lever i just nu med coronavirusets utbredning och vilka effekter det får, 
både för samhälle och den enskilde. Jag hoppas att ni alla mår bra och följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter. Stora delar av Lions medlemskader 
är personer i den så kallade riskgruppen så, var försiktiga. 
 

DMX (det inställda Distriktsmötet) 
Distriktsvalnämnden och dess ordförande, Anders Eriksson har jobbat hårt för att vi ska kunna 
genomföra de val som är nödvändiga på ett ordinarie DM. Klubbarnas delegater har nu möjlighet 
att gå in på vår hemsida www.lions101s.se (under rubriken ”För medlemmar”) och genomföra 
valet där. Ni måste logga in som vanligt och därefter klickar ni på fliken för medlemmar, sedan på 
”Distriktsval våren 2020”. Ni i klubbarna måste alltså snarast utse era delegater och då i 
proportion till klubbens medlemsantal, mera information om detta finns i valinstruktionen. 
Valprocessen är öppen från nu och stänger den 25 april klockan 23:59.  
Jag vill uppmana alla klubbar att utnyttja sin demokratiska möjlighet att rösta. Resultatet av 
röstningen kommer att publiceras omgående på vår hemsida.  
 

Nya klubbstyrelser 
Även om den vår ordinarie verksamhet ligger nere för tillfället så måste nästa års styrelse utses. 
När detta är gjort ska ansvarig i klubben skicka ett E-mail till IT-ansvarig med namnen på 
klubbens funktionärer. I dagsläget fattas det rapporter från 75 klubbar. Eftersom det är svårt att 
träffas fysiskt under rådande omständigheter så bör pågående president/nomineringskommittén 
skicka ut sitt förlag till styrelse per E-mail. Sätt en deadline för när du som pågående president vill 
ha in synpunkter, därefter rapporteras den nya styrelsen till, och in av, klubbens registeransvarig. 
 

Nya zonindelningen 
Arbetet med att bilda de nya zonerna får inte avstanna trots att vi befinner oss i ett prekärt läge. 
Ni som är zonordförande idag har ett stort ansvar för att arbetet fortskrider så att vi kan påbörja 
nästa verksamhetsår med ett komplett distriktsråd. För gärna samtal via mail, telefon, Skype, 
Zoom eller annan typ kommunikationsinstrument. Det är av yttersta vikt att detta blir gjort även 
om det kan kännas svårt just nu.  
 

Info från GRO 
Som GRO tidigare meddelat så har vi fått ett stort antal DORO telefoner som det finns möjlighet 
att dela ut till äldre behövande. De klubbar som anser att de vill genomföra en form av aktivitet 
gällande detta bör kontakta mig snarast varvid jag sköter kontakten med GRO.  
 
GRO meddelar även att LCIF har gett MD-101 ett bidrag på 74000 dollar för inköp av 
katastrofhjälp till Idlibprovinsen i Turkiet. Leif och Nilgun Niord koordinerar arbetet på plats.  
 

  

http://www.lions101s.se/


Riksmötet 
Årets riksmöte som skulle avhållits i Falun är som ni alla känner till inställt. All information om 
hur val ska förrättas samt annan information gällande riksmötet finns att tillgå på Lions Sveriges 
hemsida.  
 

Aktuellt medlemsläge 
Att under rådande omständigheter rekrytera nya medlemmar är naturligtvis väldigt svårt. Det 
som är oroande är att vi fortsätter att tappa medlemmar och är nu åter under 2600 i distriktet 
enligt den senaste statistiken. Det exakta medlemsantalet ligger nu på 2595 medlemmar. Ett 
aktivt fokus ute i klubbarna måste nu vara att arbeta för att vi inte tappar flera. Jag vill anmoda 
klubbar som förlorar medlemmar att aktivt följa upp vad det är som gör att en medlem lämnar 
oss, naturliga orsaker kan vi självfallet inte följa upp.  
 

Nya Medlemmar 
Jankov Månsson LC Osby 
June Ljungqvist LC Sjöbo 
Birgitta Månsson LC Sjöbo 
Daniel Högstedt LC Vinslöv 
Hans-Åke Olsson LC Ystad 
 
Ni är alla varmt välkomna i Lionsgemenskapen 
 

Hur går vi vidare? 
Att vi inte kan genomföra klubbmöten eller ha våra loppisaktiviteter öppna under rådande 
omständigheter är självklart. Styrelsen i klubben bör, såväl som hjälpkommittén måste, försöka 
fortsätta sitt aktiva arbete. Det är många klubbar som ställer upp för lokalsamhället med olika 
typer av aktiviteter såsom att, bistå med att köra hem varor till äldre, hämta mat till de som inte 
har omsorg genom kommunen etc. Till de klubbar som funderar på att ge matkuponger eller 
annat till vårdpersonal så att de kan äta gratis på den lokala restaurangen vill jag säga, kolla upp 
detta med kommun eller regionjurist först så att det inte hamnar i ett gränsland för bestickning.  
 
Vi kan bara hoppas att läget vänder snart, när kan ingen säga. Vi har nu en stor möjlighet att visa 
att Lions behövs, både i lokalsamhället och internationellt.  
 
FÖR SAMHÄLLSANSVAR OCH LIVSKVALITET 
WE SERVE 
 

 
Bengt Persson 
Distriktsguvernör 
Lions 101-S 


