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Sommaren står för dörren och solen skiner, det grönskar och blommar. Kan det bli vackrare i
Sverige i dessa tider? Verksamhetsåret för Lions närmar sig sitt slut och för klubbarna i distriktet har
pengar samlats in och delats ut i olika hjälpprojekt. Många gånger består hjälpverksamheten inte av
ekonomiska bidrag utan istället av aktiviteter med syfte att skapa trivsel för vissa grupper. En sån
aktivitet kan vara värt så mycket mer.

GDPR
Som tidigare meddelats så gäller EUs Dataskyddsförordning (GDPR) från och med den 25 maj i år.
För Lions del innebär detta att alla nya medlemmar MÅSTE godkänna att vi registrerar dem i
MyLCI. Detta gör enklast genom att de signerar en INTRESSEANMÄLAN samt att denna anmälan
sparas i klubben så länge medlemskapet varar.
Det är också av största vikt att nya medlemmar tar del av REGISTERING AV MEDLEMSKAP i
LIONS vilket innebär att vi informerat medlemmen om deras rättigheter i samband med
registreringen. GLÖM INTE att informera alla dina klubbkamrater!
Eventuella frågor besvaras via mejl av Kent Benediktsson. kent.benediktsson@gmail.com

Distriktsmöte
Västervik bjöd på ett fantastiskt vårväder den 21 april då vi hade vårt Distriktsmöte. Det var 52
delegater plus ytterligare något 10-tal medlemmar som deltog. Det var ungefär så många som det
brukar vara på våra distriktsmöten. Beslut togs gällande olika frågor och jag rekommenderar
distriktets medlemmar att gå in på hemsidan och läsa protokollet för att hålla sig uppdaterade.

Riksmöte
LC Bräkne-Hoby, LC Karlskrona Jarramas, LC Ronneby, LC Sölvesborg, LC Olofström och LC
Karlshamn var klubbarna med Anders Eriksson som riksmötesamiral hade åtagits sig uppgiften att
arrangera årets Riksmöte som hade förlagts i Ronneby. Riksmöteskommittén hade gjort ett
fantastiskt förarbete och tillsammans med alla volontärer blev Riksmötet, seminarier och de olika
samkvämen helt perfekta.
Jag rekommenderar medlemmarna att gå in och läsa protokollet på hemsidan när det kommer ut.
Det var en hel del beslut som togs vad det gäller våra stadgar som kan vara nyttigt att uppdatera sig
på.

Distriktsindelning
Nu togs då beslutet gällande en ny distriktsindelning som ska gälla från och med 2019-07-01.
Beslutet blev enligt det förslag om 5 distrikt som tidigare presenterats vilket betyder att Distrikt 101N
och 101P går samman, 101B och 101DG går samman, 101A och 101U går samman, 101VG och
101SV går samman och sist men inte minst 101SM och 101S går samman. Sen kan det bli att
några klubbar som gränsar till andra distrikt begär att få byta men det står klubbarna fritt att ansöka
om detta. Sådana ansökningar skall vara GRO tillhanda senast 2018-06-10.
Det här kommer bli ett spännande arbete som kommer starta med möten mellan dom
sammangående distrikten redan innan sommaren. En arbetsgrupp från Distriktsrådet i 101SM
kommer träffa en arbetsgrupp från 101S i slutet på maj för att dra upp riktlinjer hur
sammanslagningen ska gå till och hur arbetsgrupperna ska se ut. Har ni några frågor och
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funderingar gällande den nya indelningen så hör gärna av er till mig eller DG elect Britt-Mari
Sellbrink.

Jubileumsfonden
Eftersom det fortfarande finns en hel del pengar kvar i jubileumsfonden att söka för klubbarna så
har GR beslutat att förlänga tiden för ansökningar till 2019-06-30 och att styrelsen sitter kvar till
2019-12-31.

Lite egna funderingar
Många tror att vi kommer tappa medlemmar pga. det här beslutet med en minskning av antalet
distrikt i Sverige men personligen förstår jag inte varför. Klubbarnas arbete kommer inte påverkas
på något sätt annat än att medlemsavgiften till distriktet inte behöver höjas på många år om nu inget
oförutsett inträffar. Några säger att det blir för långt att åka på distriktsmöten. Eftersom vårt distrikt
blir ganska långt är det väl lämpligt att förlägga sådana centralt i distriktet då. De senaste
distriktsmötena när det inte har varit så långt att åka har det pendlat mellan 95 och 96 procent av
våra medlemmar som valt att inte närvara på distriktsmöten.
Det är kanske den här nya distriktsindelningen som kan ge Lions en nystart. Nu pratar man kanske
distrikt på månadsmöten och det kanske väcks en fundering hos medlemmar om vad det är
egentligen. Jag tänker då mest på de medlemmar som har kommit in kanske de senaste tio-femton
åren och inte har så mycket lionskunskap. Kunskapen finns i de flesta klubbarna men den behöver
lyftas fram. Avsätt lite tid för lionskunskap på våra klubbmöten.
Det är dags att börja prata organisation, vikten av att ta styrelseuppdrag på alla nivåer,
medlemsdemokrati, se till att våra medlemmar vet vad det är för organisation i grunden man är
medlem i, prata stadgar, beslutsgång etc. Beslutsgången är kanske det viktigaste. I princip så tas
alla viktiga beslut av medlemmarna inom Lions. Antingen på Världsconvent, Riksmöte,
Distriktsmöte eller Klubbmöte. Styrelserna förbereder och föreslår beslut men jag vet att det är i
många klubbar styrelsen som beslutar. Det är inte rätt och medlemmarnas delaktighet i rörelsen
hämmas.
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