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Vintern har tagit rejält grepp om Sverige nu. Lokalt har det varit mycket besvärligt med mycket snö,
stark vind och kyla. I Lionsklubbarna stundar det många påskaktiviteter och i år får många pulsa i
snö när det ska huggas björkar!! Såna trivialiteter påverkar inte en Lion i arbetet utan visar bara
med vilken envishet vi jobbar. Vi kanske skulle mynta om uttrycket ”en dåres envishet” till ”en lions
envishet”!!!

Distriktsindelning
I samband med Guvernörsråd 5 enades rådet om att föreslå riksmötet att besluta om en ny
distriktsindelning som bygger på fem distrikt. Förslaget innebär att distrikten
slås ihop enligt följande N och P, B och GD, A och U, VG och SV, S och
SM.
Under den här processen har många olika förslag diskuterats.
Arbetsgruppen på MD har lyssnat på diskussionerna och har sedan
föreslagit ovanstående. Det här förslaget är nog det som påverkar klubbar
och zoner minst då hela distrikt slås samman. Distrikten blir ganska stora
och kommer kräva att man ser över arbetsordningen i distrikten för att
kunna få till en effektiv organisation. Om riksmötet beslutar enligt förslaget
så har vi ett år på oss att göra dom förändringar som krävs för att få till en
bra organisation. Nu har vi ett förslag som distrikten ska ta fram en
konsekvensbeskrivning på. Det finns många synpunkter och uppfattningar
om att göra en ny distriktsindelning. En uppfattning hos en del inom Lions är
att vi kommer tappa medlemmar p g a förändring av distriktens gränser. Vi
tappar medlemmar redan idag och har gjort så i över 30 år utan att vi gjort
några såna här förändringar.
Jag och Distriktsrådet har svarat på en skrivelse från LC Nässjö och jag förmodar att klubbarnas
presidenter har tagit upp både skrivelsen och svaret i era klubbar för diskussion.

Conventionresa
Vi får gratulera Åke Karlsson från LC Bräkne Hoby som vann resan till
convention i Las Vegas.

Water Means Life
En ny nationell insamling kommer starta nu och där kommer vi satsa på vatten. Insamlingsperioden
kommer vara 15 mars till den 30 september och den här gången riktar sig insamlingen till att borra
efter vatten i Somalia. Informationsmaterial, affischer och bössbanderoller kommer snart att finnas
på hemsidan. Brist på vatten är ett stort problem i vissa områden och man löser många problem när
man borrar och får upp vatten. Det är framförallt unga flickor som inte kan gå i skola därför att deras
uppgift är att hämta vatten och måste gå långa sträckor för att hämta det.
Det här beslutet har kommit med ganska kort varsel men jag uppmanar klubbarna trots att ni gjort
verksamhetsplaner för det här verksamhetsåret ändå att vara på tårna och bidra till den nya
nationella insamlingen.

[Skriv här]

Riksmöte i Ronneby
Glöm inte att anmäla er till Riksmötet i Ronneby 10-12 maj. Vill man inte övernatta så går det ju
alldeles utmärkt att bara närvara vid riksmötesförhandlingarna den 11 maj. Även om ni
väljer att bara närvara den 11 maj måste ni anmäla er. De arrangerande klubbarna i
zon 1 lovar ett storslaget Riksmöte och har lagt ner ett stort arbete för detta så det är
inte mer än rätt att så många som möjligt från vårt distrikt deltar i detta.

Distriktsmöte i Västervik
Välkomna till Västervik den 21 april på Distriktsmöte. Anmälan gör ni på hemsidan. Lösenord är
som det brukar, d v s DGs förnamn i gemener.

Utbetalda bidrag under 2016-2017
Vi har ju begärt och fått in hur mycket klubbarna har delat under verksamhetsåret 2016-2017 för att
redovisa på distriktsnivå. Dom här uppgifterna har vi försökt få in av alla distrikt. Det saknas
uppgifter från två distrikt men i dagsläget ser det ut så här.
I vårt distrikt 101SM har vi fått in alla uppgifter och delat ut enligt följande:
Lokalt 3 732 000
Nationellt 1 513 000
Internationellt 2 004 000
Totalt alltså över 7,2 miljoner!!
I Sverige har Lions delat ut
Lokalt 16 000 000
Nationellt 8 500 000
Internationellt 12 000 000
Totalt över 36 miljoner!!!
När vi får in uppgifterna från två distrikt till kan vi säkert summera siffran till 50 miljoner i utbetalda
bidrag under ett verksamhetsår. Det här är siffror vi ska använda oss av när vi pratar om Lions och
om vad vi gör.
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