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Hej Lions!
Till att börja med vill jag tacka för att jag får chansen och äran att leda Distrikt 101SM
under det här verksamhetsåret.
Vi kommer ha ett intensivt år framför oss där vi inte bara skall jobba med våra vanliga
serviceaktiviteter i klubbarna, på MD-nivå och på internationell nivå utan vi skall ju
även arbeta med en ny distriktsindelning som beslutades på Riksmötet i Upplands
Väsby.

Convention
Lions Convention i Chicago blev en storslagen tillställning. Det
var mitt första convention och jag måste säga att det var mäktigt
att träffa alla dessa människor från världens alla hörn som alla
hade en sak gemensamt. We are lions, we serve!
Vår nya Internationella President Dr Naresh Aggarwal pratade
mycket om kraft. ”Kraften i oss” (The power of We), hur stark den
är och hur mycket vi gör och hur mycket vi kan göra med våra
hjälpinsatser.

Ny Distriktsindelning
Arbetet med att ta fram en ny distriktsindelning har startat. I vårt distrikt utsåg
distriktsrådet i juni en arbetsgrupp bestående av Distriktsguvernör Christer L
Johansson LC Västervik, Distriktskassör Hans Folkesson LC Vetlanda samt Distriktets
IT-samordnare Jan Falk LC Emmaboda.
Medlemsituationen
Vi tappar medlemmar!!!! Vårt distrikt är duktiga på att skaffa nya medlemmar men vi
förlorar fler medlemmar så vi får ingen nettotillväxt. Det här ser jag som det största
problemet vi har och vi måste tillsammans hitta en lösning och få till ett trendbrott.
Varför går människor med i Lions?
Svaret på den frågan är nog att vi har ett starkt varumärke, ett bra koncept där inte
insamlade medel används till administration och att vi gör skillnad för många
behövande.
Varför människor lämnar Lions har vi däremot inget enkelt svar på. Det kan bero på
ekonomiska skäl, tidsbrist, klubben jobbar inte på det sätt man förväntade sig, inte
roliga/intressanta möten eller konflikter. Det här frågor som vi måste fokusera på i
klubbens inre arbete. Vi måste förändra oss och anpassa oss till nutid för att helt enkelt
inte försvinna.
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Distriktsmöte
Det drar ihop sig till distriktsmöte i Oskarshamn. Det blir den 23 september på
Oskarshamns folkhögskola. Anmälan kommer snart vara möjligt på vår hemsida.
Världsliondagen
Världsliondagen är den 8 oktober. Diskussionen har gått om man kan göra aktiviteter
någonstans i närheten av den 8:e men guvernörsrådet bestämde att om
världsliondagen är den 8 oktober så är det det datumet som gäller för aktiviteter.
Tanken är att det ska vara ett gemensamt mål med vid insamlingsaktiviteterna den 8
oktober men vilket är inte riktigt bestämt ännu!!
Riksmöte
Riksmötet 2018 kommer, som ni vet, att genomföras i Ronneby 10-12 maj 2018. Jag
vet att vårt distrikts riksmöteskommitté jobbar hårt för att få till ett riktigt bra riksmöte,
och det kommer dom att lyckas med. Jag uppmanar våra medlemmar att passa på att
delta på riksmötet när det genomförs i vårt eget distrikt.
Nu är det även bestämt att Riksmötet 2019 kommer att genomföras i Västerås med LC
Hallstahammar som värdklubb.

Christer L Johansson
DG 101 SM

2

