LIONS CLUB TINGSRYD
Yttrande över förslaget på ny distrikts- och zonindelning av Lions Clubs International,
Multipeldistrikt 101 Sverige, antaget vid klubbmöte i Lions Club Tingsryd den 7 mars 2017
Nedanstående yttrande sänds till DG Anders Hult för att tas upp då frågan behandlas på DR och DM.
Om de yttrande som antas på DM inte harmonierar med LC Tingsryds yttrande så önskar vi att vårt
yttrande i sin helhet sänds vidare till RM.
Inför Riksmötet 2017 har klubbarna uppmanats att lämna yttrande på framtidsgruppens förslag på ny
indelning av Sverige genom sammanslagning till färre distrikt och zoner. Förslaget innebär att 10
distrikt blir 6, samt målsättningen att 58 zoner blir 40.
LC Tingsryd vill framföra att förvisso blir det färre poster att bemanna men att vår bedömning är att
viljan att ställa sig till förfogande för poster inom distrikten och även inom zonerna minskar påtagligt
med de ökade geografiska avstånden som de nya indelningarna innebär.
Om målsättningen med 40 zoner genomförs innebär det i genomsnitt 11 klubbar per zon. Detta bör
innebära betydligt ökade restider till våra zonmöten om vi som nu ska ha möjlighet att besöka de
olika klubbarna inom zonen. Risken är stor att intresset att delta sjunker betydligt när deltagande vid
ett kvällsmöte innebär restid på 3-4 timmar. Visst kan det gå att se ut en plats så nära mitt i zonen
som möjligt och försöka ordna träffarna där men då missar vi möjligheten att ta del av varandras
verksamheter hos respektive klubb.
LC Tingsryd är förvissad om att de övriga områden där vinster enligt framtidsgruppen ska nås med
ökad Vi-känsla, arbete med att stärka ”svaga” klubbar, minska medlemstapp och PR/gemensamma
aktiviteter inte heller kommer att uppfyllas på grund av de ökade geografiska avstånden.
Frågan med att alla klubbar ska ha en hemsida borde kunna lösas på annat sätt en genom den
föreslagna centraliseringen.
Det faktum att vissa distrikt inte anses som fullvärdiga, är det verkligen ett problem för oss eller är
det en naturlig konsekvens av att vi lever i ett bitvis glest befolkat land.
För LC Tingsryds del vill vi även framföra en skarp protest mot att vi förlorar vår välfungerande zon,
då klubbarna i Blekinge enligt förslaget ska bilda distrikt med Skåne.
Det är tråkigt att vara emot förslaget, LC Tingsryd är dock övertygad om att om det genomförs så
innebär det fler nackdelar än fördelar.
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