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Hej Lions! 

Situationen vad det gäller covid-19 har inte förändrats så nämnvärt. Läget för oss Lions är 
likadant. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är dom vi följer. Jag har fått frågan om vi 
har några andra rekommendationer inom Lions men så är definitivt inte fallet. Vi ska 
fortfarande vara försiktiga och distansera oss. Trots besvärligheten med detta så är det 
klubbar som lyckas få till både möten och aktiviteter.   

BQTL  
Bring Quality to Life, vårt tältprojekt har skickat ut en vädjan. Vi tog ett beslut på det digitala 
Riksmötet innan sommaren att rekommendera klubbarna att betala in 90:-/medlem. Alla är 
ju medvetna om situationen för klubbarnas ekonomi men GRAU (Guvernörsrådets 
Arbetsutskott) vill ändå att dom klubbar som har ekonomi att klara denna rekommendation 
betalar in så snart som möjligt. Anledningen är att vi har fått en Grant från LCIF på 100 000 
kr som vi behöver matcha inom 6 månader. I skrivandets stund är jag inte säker men jag tror 
att MSB just nu packar och skickar dom 250 tält vi hade i lager till Lesbos för att hjälpa 
flyktingar som blev utan tak över huvudet i samband med branden i flyktinglägret där. 

Distriktsråd. 
Vi har haft ett fysiskt distriktsråd i Alvesta. Distanseringen var inga problem då vi var under 
tjugo personer och hade en lokal som var avsedd för flera hundra personer. Mötet var 
mycket bra med bra diskussioner och synpunkter. Den stora frågan var hur vi ska göra med 
höstens extra distriktsmöte och beslutet blev som väntat att vi arrangerar ett digitalt möte 
igen. Det finns vissa frågor vi behöver ta beslut om och som helst inte ska/kan vänta till 
vårens ordinarie distriktsmöte. En kallelse kommer i närtid och strax efter en dagordning 
(plus underliggande dokumentation) med distriktsrådets förslag till beslut. Förslag som vi 
diskuterat och penetrerat och som vi kan stå bakom nu och som vi hoppas att även 
klubbarna kan. 

Betalning till USA 
Det har varit lite bekymmer för en hel del kassörer att betala till USA sen Handelsbanken 
stängde LCI:s bankgiro. Det var ett strategiskt beslut av Handelsbanken som gällde 
betalningar till olika länder och risker för penningtvätt. Det har inget med Lions att göra utan 
det gäller helt enkelt betalningar till utlandet och där USA är ett av länderna som 
”svartlistats”.  

Det finns information om alternativa betalmetoder på www.Lions.se men det har inte varit 
helt enkelt. Frågan diskuteras men just nu är det dom alternativen som gäller. Tydligen om 
jag förstått det hela rätt är det enklast om klubben har ett betalkort typ Visa att betala med. 

Ungdomsläger 
Det är väl mer eller mindre bestämt att det ungdomsläger ”Lions Camp Scania 2020”som 
skulle gått av stapeln i år i vårt distrikt istället planeras att genomföras 2021. Frågan kommer 
upp på guvernörsrådet 19-20/9. 

http://www.lions.se/
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Registrering i MyLCI. Information från MD-kontoret  
För att kunna uppdatera i MyLCI som LP, LS, LK eller klubbadministrator måste alla som är 
utsedda vara registrerade för 2020 – 2021. Om klubben har missat att registrera sin styrelse 
var god kontakta IT – Jan Falk, så hjälper vi till med registreringen. 

Klubbesök 
Mycket av vår verksamhet ligger nere men jag märker att klubbarna försöker ha klubbmöten 
med försiktighetsåtgärder utifrån FHM:s rekommendationer. 

Distriktsrådets medlemmar med mig som DG i spetsen kommer gärna på klubbesök om det 
är möjligt. Tveka inte att kontakta mig om ni vill ha ett besök av oss. Jag bor nästan längst 
norrut i distriktet så det är kanske inte så lätt att resa långt en vardagskväll. Om inte jag kan, 
så kanske någon annan i DR har möjlighet. Vi kan också besöka zonmöten om det skulle 
passa bättre.  
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