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Lionvänner. Många av er har säkert varit ute i skogen och botaniserat bland skogens 

läckerheter såsom kantareller och annat gott. Hösten står för dörren och det  är ju nu som vi 

sätter igång med vårt Lionsarbete ute i klubbarna.  

Som jag skrev i mitt förra månadsbrev så hade vi guvernörsrådsmöte i Upplands-Väsby den 

22-25 augusti och då besök av vår internationelle president Yung Yul Choi. IP.s slogan för 

året är ”Leading by diversity” vilket får översättas med mångfald i ledarskap. Att vi i Lions 

101S har denna mångfald är jag helt övertygad om. IP Choi tog upp en som jag tycker viktig 

punkt i sitt tal och det var medlemsrekryteringen. Hans uppfattning är att vi bör fokusera 

mera på nyblivna pensionärer än de som är i 30-års åldern. Hans motiv för detta 

resonemang är att vi har lättare att kommunicera med människor i vår egen åldersgrupp än 

de som är  30-35 år yngre.  

Frågan om ” Special Olympics” diskuterades ingående på GR. Special Olympics är för 

personer med funktionsvariation som inte kan vara med på Parolympics. Efter långa 

diskussioner beslutade GR att bevilja ett sponsringsbidrag på 300 000:- avseende det som 

kallas ”Preolympics”, en förolympiad för människor med funktionsvariation. Händelsen 

kommer att gå av stapeln under februari månad nästa år.  

Den 7 september hade distriktsrådet sitt första sammanträde för verksamhetsåret i Alvesta. 

Det var ett möte i mycket god anda och protokollet från mötet kommer att läggas ut på 

hemsidan inom kort.  

På mötet deltog även våra revisorer. De tryckte väldigt hårt på klubbens firmateckning ska 

tecknas av president och kassör i förening. I vissa klubbar brister detta.  

Den 8 oktober är det Världsliondagen och klubbarna uppmanas att gå ut och samla in 

pengar till Campaign 100. De medel som samlas in ska skickas till DK väl märkta med vilken 

klubb de kommer ifrån, vart de ska och till vilket ändamål (ex. diabetes, barncancer, miljö, 

syn, hungersnöd). 

Vår LCIF-koordinator Alexandra Castelo Branco påminner om att det är önskvärt att alla 

klubbar utser en LCIF-koordinator i klubben. Och att notera denna i MyLCI. 

Den 14 november är det Världsdiabetesdagen och samtliga klubbar bör ha fått info om detta. 

Om inte så hör av er. 

Handboken, denna ständiga följetong, kan nu beställas på följande sätt. Skicka in till mig hur 

många ex ni vill ha i klubben till mig så skickar jag det vidare till kontoret i Stockholm. 

Kostnaden är 75 kronor och det kommer inte att finnas något adressregister av kända skäl 

(GDPR). 

 

 

  



 

Lionvänner! Vid DR i Alvesta diskuterade vi det aktuella medlemsläget och vi kan 

konstatera att vi startade året med 2646 medlemmar men, kanske är vi fler? 

Under juli och augusti har dessa nya medlemmar tagits in i Lionfamiljen: 

Lions Club Råå 

Britt-Marie Blomqvist 
Bibbi Brorsson Henriksson 
Marianne Ekelund 
Rosmarie Jönsson 
Eva Öhrn 
Karin Thelin 
Ingrid Wallin   
 
Lions Club Tollarp 

Bo Friberg 
Bo Larsson 
Jörgen Nilsson 
Pål Nilsson 
Staffan Stomberg  

 
Lions Club Svedala 

Aina Nilsson   
 
Lions Club Vellinge 

Cecilia Karlsson 
 
Lions Club Ystad 

Ulf Andersson 
 
 
 
 
 

 
Jag hälsar er alla varmt välkomna till Lions och är övertygad om att ni kommer att trivas i vår 
gemenskap.  
 
Glöm nu inte att anmäla er till första distriktsmötet (DM1) i Hässleholm den 12 oktober. Vän 
av ordning har naturligtvis noterat att kallelsen kom ut lite för sent och detta beror på en ren 
kommunikationsmiss. Jag tar på mig det fulla ansvaret för detta men hoppas samtidigt på din 
förståelse  
 
Bästa Lionhälsningar 
 

 
Bengt Persson 
Distriktsguvernör  
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