LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101
DISTRIKT 101SM
WE SERVE

Verksamhetsrapport 2017-07-01 - 2018-06-30
Vårt motto för de närmaste tre åren är – We serve
Detta 101:a Lionsår fortsätter vi med hjälpverksamheten och målet är fortfarande
att hjälpa 200 000 000 varje år fram till 2021.
Distriktet består av (2018-06-30) 38 klubbar och 1135 medlemmar samt en LEO
klubb i Växjö.
Distriktsrådet har bestått av:
DG- Christer L Johansson
PDG- Anders Hult
1 vDG Britt-Marie Sellbrink
2 vDG- Göran Johnsson
DS- Dan Jönsson
DK- Hans Folkesson
GLT- Johnny Berggren
GMT- Marie Erlandsson
LEO- Evy Törnqvist
YEC- Bengt Persson from. 2017-1101
LCIF- Alexandra Castelo Branco

LQ- Thomas Bjelm avsade sig
uppdraget pga. hälsoskäl. Sture
Sellbrink from. 2018-01-27
PR- Thomas Bjelm avsade sig
uppdraget pga. hälsoskäl och någon
ny har inte tillsatts
IT- Jan Falk
DVN- Paul Josefsson
Zon 1- Göran Wising
Zon 2- Margareta Linnèr
Zon 3- Alexandra Castelo Branco
Zon 4- Ylva Nilsson
Zon 5- Håkan Björk
Zon 6- Ylva Sjöholm
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Convention
Utbildningen för DG avslutades med installation av DG i Chicago och installation
av världspresidenten Dr Naresh Agarvall. Ett fantastiskt convent med fokus på vårt
100-årsjubileum.
I den högtidliga paraden kunde vi inte upprepa förra årets seger utan vi blev
oplacerade.
Distriktsmöten:
Fem distriktsrådsmöten har genomförts och två distriktsmöten, samtliga
protokollförda. Höstens distriktsmöte hölls i Oskarshamn med LC Oskarshamn
som värd. Vårens distriktsmöte hölls i Västervik med LC Västervik som arrangör.
Distriktsrådsmötena har genomförts med ett i Oskarshamn, två i Växjö, ett i
Västervik och ett i Kalmar med ett högt deltagarantal på samtliga.
Guvernörsrådsmöten:
Sex guvernörsrådsmöten har genomförts, det första var i Chicago i samband med
Convention. De fem övriga har varit förlagda till Gävle, Kista, Marholmen,
Södertälje och Ronneby. DG har varit närvarande på samtliga.
Ekonomi
Ekonomin redovisas separat.
GLT
GLT Johnny Berggren har deltagit på två utbildningar.
Presidietbildningar i alla zoner är genomförda under våren av Johnny Berggren där
även DG och eller 1 VDG närvarar tillsammans med DK.
GMT
GMT Marie Erlandsson har deltagit på en utbildning.
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IT
Distriktets IT-frågor har hanterats på ett föredömligt sätt av Jan Falk. Han har
arbetat fram en ny och modern hemsida och även samlat in och sammanställt
101SM:s utbetalda bidrag från föregående verksamhetsår för att användas i
marknadsföringssyfte.
YEC
Bengt Persson axlade den vakanta positionen som YEC under hösten. Vi har svårt
att hitta någon arrangörsklubb för det internationella ungdomslägret i vårt distrikt
2019.
Lions Forskningsfond
Lions ledamöter i styrelsen är Paul Josefsson och Conny Åberg och Anders Hult är
suppleant. Bidragen från klubbarna har minskat en del och skulle behöva ökas.
LCIF
LCIF-koordinator för distriktet är Alexandra Castelo Branco
Klubbar som donerar pengar till LCIF har minskat men dock har bidraget ökat. Det
är bara 30% av Sveriges klubbar som donerar pengar till LCIF och i vårt distrikt är
det endast 10%. Mässlingprojektet nådde sitt mål med 30 miljoner USD insamlade
och som var ett samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation som skänkte
motsvarande belopp.
NSR
Den här gången stod Sverige värd för NSR och det var förlagt på Marholmen
utanför Norrtälje. Det som tidigare beslutats att NSR:s projekt i Turkiet skulle gå
till att bygga upp sjukvård har istället ändrats till att bygga upp traumacenter.
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Denna ändring beror på att turkiska staten ska bygga upp sjukvård för de syriska
flyktingarna i Turkiet.
Europaforum
Europaforum genomfördes i Montreux Schweiz.
Klubbesök
Klubbesök genomförs i den mån av tid och önskemål från klubbarna. Det man slås
av på klubbesöken är det engagemang och energi som finns i klubbarna. Det är
oerhört spännande att lyssna på planer, hjälpverksamhet och idéer som finns där.
Nyhetsbrev
8 nyhetsbrev har sänts ut till klubbarna. Nyhetsbreven finns också på 101SM:s
hemsida.
Zonmöte
Zonmöten har genomförts enligt gängse plan i distriktets samtliga zoner.
Insamlingsaktiviteter
Lionsdagen den 8 oktober var även startdatum för insamlingsperioden under
hösten för De Glömda Barnen. Målet tycktes vara högt när man siktade på att
insamlingen skulle motsvara 500kr/medlem men insamlingen har gått så bra att
målet förmodligen kommer nås under verksamhetsåret. En hel del klubbar har varit
engagerade i samband med turnén Aladdin.
Det finns fortfarande möjligheter att söka bidrag till barn- och ungdomsprojekt från
jubileumsfonden. Ansökningstiden har också förlängts med ett år till 2019-06-30.
En ny insamling startade under våren. ”Water means life” med insamlingsperiod
från 15 mars – 30 september. Projektet riktar sig till att borra efter vatten i Somalia
och målet är 1,5 miljon.
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Riksmöte i Ronneby
I ett strålande försommarväder blandat med lite åskoväder genomfördes årets
Riksmöte. LC Bräkne-Hoby, LC Karlskrona Jarramas, LC Ronneby, LC
Sölvesborg, LC Olofström och LC Karlshamn var klubbarna med Hans Folkesson
LC Vetlanda som kassör och Anders Eriksson från LC Ronneby som
riksmötesadmiral i spetsen hade åtagits sig uppgiften att arrangera årets Riksmöte.
Hela Riksmötet genomsyrades av god planering, perfekta lokaler, bra ekonomi och
ett bra engagemang av arrangerande lionsmedlemmar.
Ett antal viktiga beslut togs av medlemmarna där det viktigaste var att minska
antalet distrikt i MD101 från 10 till 5 distrikt. Beslut togs även hur de nya
distrikten skulle formateras. I vårt fall blev det en sammanslagning med distrikt
101S. Arbetet att slå ihop distrikten startade ganska omgående efter Riksmötet och
arbetsgrupper från de båda distrikten har träffats för att dra upp riktlinjer för
sammanslagningen. Det kommer vara ett stort arbete som kräver mycket insatser
från en hel del medlemmar inom olika befattningar inom distrikten.

Västervik 2018-06-30
Christer L Johansson
Distriktsguvernör 101SM
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