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Nyhetsbrev 5 2017-2018
Frågan är om någon Lion har tid att läsa ett nyhetsbrev i december med
tanke på alla julmarknader, luciafiranden, julklappsinslagningar etc. !!!
Det är väl en av våra mest aktiva månader inom Lions. Vi gör många
olika aktiviteter för att samla in pengar och vi gör många aktiviteter för att
lysa upp tillvaron för behövande i december.

Diabetesläger
Diabeteslägret som zon 1, 2, 3 är med och finansierar en del av tillsammans med landstingen i
Kronoberg, Blekinge och delar av Kalmar län (det är Länssjukhuset i Kalmar som deltar) är
väldigt bra. Jag fick nöjet och äran att besöka lägret i somras tillsammans med Johnny
Berggren från zon 3. Dagarna är fyllda med aktiviteter och teorilektioner med utbildning om
deras sjukdom och jag blev lite tagen måste jag säga när en av deltagarna säger när vi pratar
lite om hur dom upplever lägret ”det bästa med lägret är att man inte sticker ut, alla lever med
samma problem”.
Landstingen skjuter till med personal i form av både specialistläkare, sjuksköterskor, dietister
och arbetsterapeuter. Dom har sin dagslön men är där dygnet runt. Det tycker jag visar på ett
stort engagemang även från den personalgruppens sida.
Egenavgiften för ungdomarna var 700kr och den tyckte jag
personligen var lite hög. Det är inte alla familjer som kan
satsa dom pengarna och våra deltagande zoner har också
smärtgränser ekonomiskt.
Jag skulle vilja föreslå att om det finns några klubbar i
distriktet som känner att dom har någon eller några
tusenlappar över så får dom gärna skänka/skicka dom till
Distriktskassören märkta Diabetesläger så kanske det går
att pressa egenavgiften för ungdomarna lite till nästa år.
Observera att det här är inget krav eller tvång men bidraget går till en bra sak.
Foto: www.dietdoctor.com

De glömda Barnen
Det är några veckor kvar på den här insamlingsperioden för De Glömda Barnen om det är några
klubbar som funderar på att skänka ett bidrag. Insamlingsperioden för året slutar 2017-12-31.

LCIF
Frågan kom upp i min egen klubb om vi hade någon Melvin Jones Fellowship innestående hos
LCIF. Så var inte fallet och det kanske var dags att pytsa in en slant. Det finns ju fortfarande
möjlighet att skänka pengar till LCIF märkta för Mässlingprojektet. Sista dag för
Mässlinginsamlingen är 2017-12-31. Sen kan man ju naturligtvis skänka pengar till LCIF utan att
öronmärka dom.

Utbetalda bidrag
Klubbarna har i dagarna fått en blankett för att fylla i hur mycket pengar man skänkt under förra
verksamhetsåret. Det här en sammanställning som är tänkt att användas i
marknadsföringssyfte. Det är inte frågan hur mycket man samlat in utan hur mycket man delat

ut som är intressant. Skicka underlaget till respektive zonordförande som sammanställer och
skickar till distriktet. Personligen tycker jag det vore jättespännande när man pratar med
personer som kan tänkas bli medlemmar att kunna berätta hur mycket pengar distriktet har
delat ut.

Ny distriktsindelning
Arbetet med en distriktsindelning går lite trögt. Vår arbetsgrupp har haft ett antal möten med
arbetsgrupperna för S och SV utan att komma överens. Nu har S och SV börjat prata om en
sammanslagning dom båda emellan och har skickat en skrivelse till arbetsgruppen på MD-nivå
hur läget är. Vår arbetsgrupp har i sin tur skickat en skrivelse om hur vi tycker man kan göra. Vi
nämner i slutet att zon 7 i 101A är intresserade av att bilda nytt distrikt med oss och det
intresset har ökat upplever jag själv efter ett telefonmöte med dom. Arbetet går vidare men tiden
börjar bli knapp!!
Se skrivelsen nedan.

Skrivelse till MD:s Arbetsgrupp gällande ny distriktsindelning.
Vi har under de senaste månaderna diskuterat i utsedda arbetsgrupper med Distrikt 101S och 101SV. Vi
enades om ett förslag där klubbarna i SV som ligger i Skåne skulle gå till S och klubbarna i SM som
ligger i Blekinge skulle gå till S och att vi sedan slog ihop Småland och Halland till ett distrikt. Principen
skulle alltså bli Skåne/Blekinge och Småland/Halland som två distrikt.
DG i S och SM fick i uppgift att besöka klubbarna i Blekinge på ett zonmöte. Vi har flera gånger tidigare
fått till oss att Blekingeklubbarna inte vill tillhöra Skåne men det var ändå värt ett försök.
Det blev som vi nog tänkt oss och vi mötte ett massivt motstånd i Blekinge till en sådan förändring.
Argumenten är kanske inte så starka utan det är mest känslor. Samtidigt är inte argumenten för
klubbarna speciellt starka för en delning heller.
Vi släppte det förslaget och fortsatte diskussionerna i arbetsgrupperna. Ett förslag var att göra ett
”stordistrikt” av S, SV och SM. Det förslaget tycker vi i SM blir alldeles för stort att hantera. Inte
geografiskt men administrativt. Det blir väldigt mycket transaktioner att hantera för en kassör med 138
klubbar och 3600 medlemmar. Då diskuterades att kanske ha två kassörer med olika ansvarsområden
som kanske skulle hålla juridiskt med ansvar. Det problem vi såg då var att vi då ställde krav på att 138
kassörer ska göra rätt och skicka pengar till rätt ”kassör” och inte blanda ihop transaktionerna. Vi tror
inte riktigt på den idén.
Övriga tjänstemän i distriktet såsom GMT, GLT, GST, LCIF, YEC etc skulle också få väldigt stora
ansvarsområden med problemet att kanske inte hinna med uppdraget.
Vi skriver nedan S, SV och SM bara för att det ska bli lite lättare att förstå. Nya distrikt ska ha nya namn!!
SM föreslog istället att vi skulle bilda ett distrikt av landskapen Småland/Blekinge/Öland och ett annat
distrikt av landskapen Skåne/Halland. Konsekvensen av detta blir att två zoner i SV som ligger i
Småland skulle byta distrikt. Principen att följa landskapsgränserna var vi i ett tidigt skede eniga om i
diskussionerna mellan S, SV och SM. Vad vi förstått så har dessa zoner inget emot att gå in i ett distrikt
med resten av Småland/Bleking/Öland så länge zonerna får vara intakta. Det här förslaget togs inte utan
S och SV vill hellre gå ihop utan att släppa några zoner.
För att vara tydlig kring ett telefonmöte som ordnades just för att de zoner i SV som ovan nämndes
själva skulle få möjlighet att uttrycka sina åsikter, så hade båda zonernas ZO fått förhinder. Vi tänker oss
att vi så snart som möjligt måste ordna nytt/nya möten med dessa två zoner.
Att inte tillföra dessa två zoner till SM medför att distriktet stannar kvar på ett medlemsantal signifikant
understigande 1250 (vi är c:a 1150 medlemmar idag).
Det finns samtidigt ett önskemål från en östgötazon i A att diskutera med SM om att byta distrikt.

Medlemssituationen
Vi har fortfarande ett tapp av medlemmar vilket är väldigt allvarligt för rörelsen. Vi behöver fler
medlemmar för att orka utvecklas. Den negativa spiralen måste vändas till en positiv spiral. Det
finns ingen enkel generallösning på det här utan det är vi medlemmar som måste värva nya.
Lions har inga pengar till marknadsföring så vårt budskap måste komma från oss medlemmar.
Ett alternativ kan vara att spika ett datum, bjuda in till en träff och sen försöka locka folk att
komma förutsättningslöst, få lite fika och samtidigt få information om Lions. Då är det viktigt att
den eller de som informerar om Lions även lyfter informationen från sitt eget klubbarbete och
vidare till det globala arbetet som Lions gör. Och berättar om hur Lions startade och hur
organisationen är uppbyggd.

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och vi ses och hörs
nästa år med förnyade krafter.

Christer L Johansson
DG 101 SM

