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Hösten
Mycket svamp har plockats och många älgar har förpassats till frysboxarna!
I klubbarna är det intensiva planeringar inför julmarknader, Lucia, julkärvar och massa
andra aktiviteter som ska sprida lite ljus, glädje och inbringa sköna slantar till Lions övriga
hjälpverksamheter.
Guvernörsråd
Sista helgen i oktober var det Guvernörsråd i Kista med celebert besök av vår
internationella president Naresh Aggarwal. Han pratade som tidigare om kraften i oss
tillsammans men han poängterade också vikten av att ha roligt. Vi måste ha roligt och
trevligt i vårt arbete.
Han fick mycket information om vad Lions i Sverige jobbar med. När dom ansvariga
berättade om vårt projekt med De Glömda Barnen i Turkiet och vårt tältprojekt Bring
Quality to Life rann tårarna på honom.
Stiftelsen Konungens Jubileumsfond.
Vi söker alldeles för lite bidrag från Konungens Jubileumsfond och Hans Catani från
stiftelsens styrelse uppmanar Guvernörsrådets ordförande hjälpa distriktsguvernörerna
att tillsammans med lokala klubbar komma in med ansökningar.
Hans Catanis förslag är att varje distrikt inkommer med två ansökningar. På så sätt kan vi
få geografisk spridning och visa konungen att vi står upp för hela Sverige.
Ansökan kan gälla t.ex. invandrarungdomar, sportklubb, parasport eller annan förening. I
något fall har även en person, ”eldsjäl”, erhållit medel.
Om någon önskar kompletterande upplysningar kan ni kontakta Hans Catani
Gjuterivägen 4 E 761 40 Norrtälje. Tel. 070-738 57 00 E-post: hans@catani.se
Sveriges Lions Livskvalitetspris
Det är dags att nominera till Sveriges Lions Livskvalitetspris för utdelning på Riksmötet i
Ronneby 2018. Nomineringen ska gälla person som utifrån en medfödd eller senare i
livet förvärvad funktionsskada visat att livet "inte är kört".
Nomineringen kan också gälla en person som inte har funktionsnedsättning, som gjort
stora, betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av
funktionsnedsattas situation. Mer information eller ansökningar till Per Janson Skolgatan
9, 532 31 Skara E-post: perjanson@telia.com.
Bokföringsprogram
Lions har upphandlat ett bokföringsprogram enligt en motion som godkändes på
Riksmötet 2017. Programmet heter Visma och kan beställas från MD-kontoret. Det är inte
helt gratis utan kostar 99:-/mån.

MyLCI
Vi behöver lära oss använda vårt system MyLCI där vi ska rapportera in våra aktiviteter.
Det är inte så enkelt så distriktet kommer fokusera på att lära klubbarna att använda det.
Rapporterna om våra aktiviteter används till att beräkna hur mycket människor vi hjälpt.
STIM
Guvernörsrådet enades om ett förslag till 3-års avtal med STIM som kommer gälla från
2018. Avtalet kostar klubbarna 27:50/medlem och år. Avtalet gäller all inspelad musik
och livemusik upp till 1000 besökare/ evenemang. Besökare över 1000 st rapporteras
från klubbarna till STIM i efterhand och faktureras klubbarna lokalt.
Vi kunde kommit billigare undan men då hade det blivit det ganska mycket administration
hos klubbarna med egen redovisning. Det finns klubbar som kanske inte använder nån
musik men vi behöver betala såna här avtal solidariskt. Har man luciatåg, underhållning
på äldreboende, arrangerar marknader, amatörtävlingar, stipendiater underhåller etc så
behöver man ha ett avtal med STIM.
Lions Quest
Vi kommer arrangera 3 st utbildningar som vänder sig till idrottsklubbar i distriktet under
våren. Det här är 3 utbildningar som stiftelsen bjuder 101SM på men vi kommer ha lite
kostnad för lokaler och lite luncher som vi får diskutera finansieringen av. Mer information
i frågan kommer.
Reseledare Convention 2018
Annonsering kommer snart ske efter reseledare för MD 101:s deltagare till Convention i
Las Vegas 2018. Är du intresserad så håll utkik efter annonsen på Lions hemsida och i
tidningen Lion.
Ny distriktsindelning
Arbetet med ny distriktsindelning är igång och jag återkommer när vi har några förslag att
ta ställning till.
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