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Distriktsmöte
Vi hade ett välbesökt Distriktsmöte på Folkhögskolan i Oskarshamn den 23 september.
Inledningsvis berättade rektor Ellinor Håkansson om Oskarshamns folkhögskolas historia och vilka
kurser man idag erbjuder.
Efter den informationen kom ”Klara Fuling” alias Rose-Marie Edinius och berättade lite om
Oskarshamns tre stora A:n. Axel Munthe, Arvid Källström samt sist men förmodligen störst Axel
Robert Petersson mera känd som Döderhultarn. Rose-Marie berättade historien om dessa på ett
fantastiskt och inspirerande sätt och drog ner många skrattsalvor.
Distriktsmötet i sig genomlöpte programenligt med många bra och intressanta dialoger. Det är roligt
när man hör engagemanget från enskilda medlemmar. Jag rekommenderar alla medlemmar att läsa
protokollet när det kommer ut. Jag tycker att det kan vara viktigt att ta del av vad som händer inom
den organisation man är medlem i.
Jag vill rikta ett stort tack till arrangörsklubben LC Oskarshamn som på ett strålande sätt
arrangerade det här distriktsmötet.
Nästa möte arrangeras i Västervik den 21 april 2018 och jag hoppas att många medlemmar tar sig
tid och möjlighet och kommer då.

Distriktsråd
På vårt distriktsråd beslutades att genomföra ett Conventionlotteri i distriktet. Mer info om lotteriet
kommer VDG Britt-Marie Sellbrink, som är ansvarig för dettta, att skicka ut.
Kriterierna för Lions kulturstipendie fastställdes. Stipendiet har ju tidigare beslutats och skall delas ut
vid Riksmötet i Ronneby 2018.

Världens Barn
Frågan har varit uppe varför vi inte är med i Världens Barn längre?
Den största och viktigaste anledningen till att MD inte skrivit nytt avtal med VB, är att
Guvernörsrådet beslutat att vi skall genomföra egna nationella och lokala insamlingar i syfte att
stärka varumärket Lions.
Lions behöver närma sig allmänheten och tala om Lions hjälpinsatser inte via annan organisation
och komma i skymundan, vilket vi gjort i samarbetet med VB.
Det är nu dags att möta allmänheten med Lions budskap och samtidigt skapa intresse för
medlemskap i Lions.
Alla medlemmar kommer få ett brev med förklaringen från vår GRO Mats Granath.

Diabeteslägret
Tyvärr glömde jag informera om det här på vårt distriktsmöte men i början på september så hade
jag nöjet att tillsammans med Johnny Berggren från LC Kalmarunionen besöka vårt Diabetesläger
som zon 1, 2, 3 hjälper till att arrangera i Södra Hoka utanför Karlshamn. Ett väldigt populärt läger
där ungdomar med diabetes får möjlighet att träffa andra med samma sjukdom. Det är både läger
med friluftsaktiviteter och utbildning. Specialistläkare, Sjuksköterskor och Dietister gnuggar dom hårt
med vad som händer i kroppen för en diabetiker. Det är som en tjej sa, det bästa med det här lägret
är att man ”sticker inte ut” här, alla har samma problem som jag har.

LCIF
Jag vill passa på att slå ett slag för LCIF och dess arbete. Har klubbarna pengar i aktivitetskassan
som inte är öronmärkta, så är LCIF ett jättebra alternativ att skicka pengar till. Ni kan läsa nedan vad
pengarna har använts till de senaste månaderna. Ett bidrag här kan också tillgodoräknas klubben
för att dela ut en Melvin Jones Fellowship.
När serviceprojekt är för stora för en klubb eller ett distrikt att klara av på egen hand finns Lions
Clubs International Foundation (LCIF) där för att hjälpa till. Ett utmärkt exempel på hur samarbetet
mellan Lions och LCIF fungerar är när en katastrof har slagit till.
Under sommaren kunde världen se hur naturkatastrofer drabbade olika delar av världen. Södra
Asien, delar av Indien, Nepal och Bangladesh har drabbats av kraftiga monsunregn. Bara i Mumbai
rapporteras det att mer än 1 000 personer har omkommit. Under de senaste tre månaderna har
LCIF beviljat 20 nödfallsanslag till södra Asien på sammanlagt USD 125 000. I juli orsakade
översvämningar i Japan både att människor dog och bostäder förstördes. LCIF har beviljat ett större
katastrofanslag på USD 100 000 för att hjälpa till med återuppbyggnad.
I augusti orsakade orkanen Harvey stor ödeläggelse längsmed Texas kust från Houston till
Louisiana. Under en av de värsta naturkatastroferna i USA:s historia har tusentals människor
förlorat sina hem och allt de äger. Vissa har även förlorat familjemedlemmar. LCIF beviljade
omedelbart ett större katastrofanslag på USD 100 000 för att hjälpa till med insatserna att
återuppbygga. Två veckor efter orkanen Harvey drabbades Florida och andra områden i sydöstra
USA av orkanen Irma samt den förstörde många av öarna i västra Atlanten och i Karibiska havet.
Samtidigt drabbades Mexiko av den kraftigaste jordbävningen på 100 år. LCIF har beviljat ytterligare
två anslag på USD 100 000 till stöd för Lions insatser efter orkanen Irma och jordbävningen i
Mexiko. Och alldeles nyligen beviljade LCIF ett anslag på USD 100 000 för att hjälpa Puerto Rico
med insatserna att återuppbygga efter orkanen Maria.
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