Lions Clubs International MD 101
Distrikt 101 SM

Verksamhetsrapport 2018-07-01 – 2019-03-31
Lions hjälper - Lions finns på plats - Lions gör det möjligt

Distriktet består av 38 klubbar, 1 LEO-klubb och 1119 medlemmar.
Distriktsrådets sammansättning:
DG: Britt-Mari Sellbrink
PDG: Christer L Johansson
1vDG: till 1 mars Göran Johnsson, från 1 mars Bengt Persson
2vDG: till 1 mars Bengt Persson, från 1 mars Göran Johnsson
DS: Dan Jönsson
DK: Hans Folkesson
GLT: Johnny Berggren
GMT: Marie Erlandsson
LEO: Evy Törnqvist
YEC: Jenny Eriksson
LCIF: Alexandra Castelo Branco
LQ: Sture Sellbrink
PR: Johnny Berggren
IT/webb/register Jan Falk
DVN: Paul Josefson
ZO zon 1: Olivia Costea
Zon 2 – vakant

zon 4: Lennart Redborn (Fr 24/11)
zon 5: Lena Gustafsson

Zon 3 – Alexandra Castele Branco

zon 6: Kjell Alexandersson

Convention
Installationen i den enorma hallen ( 22 000 Lions) i MGM:S hotell i Las
Vegas var ett avslut på utbildningen och en inledning på DG-året. En
fantastisk upplevelse ledd av vår första kvinnliga internationella
president Gudrun Yngvadottir.
Paraden, som genomfördes trots +42 graders värme, gav oss en
hedrande tredjeplats.
Distrikts- och distriktsrådsmöten
Årets första distriktsmöte anordnades på ett förträffligt sätt av LC
Kalmar och LC Kalmar-Unionen (som nu bytt namn till LC KalmarSkälby). Det andra kommer att anordnas av LC Uppvidinge och hållas
i Åseda. Detta följs av ett gemensamt möte för de båda distrikten S
och SM, som ska bilda ett nytt distrikt med namnet S.
Distriktsrådet har hittills samlats vid tre tillfällen: i Kalmar, i
Djursdala, Vimmerby och i Lenhovda. Ytterligare två möten är
planerade. Det ena i Åseda och ytterligare ett på ännu ej bestämd
plats.
Guvernörsrådsmöten
Det första guvernörsrådsmötet hölls i Las Vegas. I Göteborg, Uppsala,
Oslo och Gävle anordnades de andra. Ytterligare ett möte kommer
att ske i Västerås i samband med riksmötet.
Ekonomi
Ekonomin redovisas separat
GLT
Distriktets GLT, Johnny Berggren, har deltagit i en utbildning i
Falkenberg.
En utbildning för zon-ordförande kommer att genomföras i Kalmar.
Två temakvällar för klubbfunktionärer är planerade.

New Voices
Vårt distrikt har lyckats besätta en av posterna. Ylva Sjöholm har
innehaft den som gäller Medlemmar. Hon ordnade en lunchträff med
gula jackor den 8 mars, Världskvinnodagen.
Lions Forskningsfond
IT
Jan Falk har skött distriktets IT-verksamhet med den äran! Han har
också varit aktiv i arbetet med det nya distriktets hemsida mm.
YEC
Då Bengt Persson blev utsedd till 2vDG tog Jenny Eriksson, LC
Vetlanda, över ansvaret för YEC. Tillsammans med nuvarande Sdistriktet planeras nu ett ungdomsläger 2020.
Lions forskningsfond
LCIF
Alexandra Castelo Branco har varit distriktets koordinator. Vårt
distrikt är på andra plats, efter S, när det gäller bidrag till LCIF.
Under året har Kampanj 100 dragits igång. Där satsas i första hand på
fem områden: syn, svält, barndiabetes, miljö och barncancer.
PR/INFO
Ansvarig, Johnny Berggren, påminner om, att vi ska skryta med , att
distriktet betalat in 7,8 milj till välgörenhet.
Distriktsindelningen
Mycket arbete har lagts på att få det nya distriktet S (Söder) att
fungera på ett bra sätt. Flera möten har hållits och arbetet har flutit
på bra och i en positiv anda. Det första gemensamma distriktsmötet
hålls i Åseda.

Medlemmar
Tyvärr har antalet medlemmar fortsatt att minska. Målet med +1 i
varje klubb har inte uppnåtts. Ännu återstår ett par månader. Kämpa
på!
Klubbesök
DG, 1vDG och 2vDG har hälsat på de klubbar, som önskat få besök.
Ytterliga några är inbokade. Att se hur mycket energi, fantasi, idéer,
engagemang och lionsanda det finns i vårt distrikt är fantastiskt! God
och trivsam stämning präglar arbetet.

Nyhetsbrev
Hittills har 10 nyhetsbrev skrivits, skickats ut till samtliga medlemmar
och lagts upp på hemsidan.
Arbetet i zonerna
I zon 2 har det inte gått att få någon ZO, varför arbetet där inte varit
aktivt. De andra zonerna har hållit de zonmöten som planerats. Ett
par zoner har också dragit igång zonaktiviteter.
Insamlingar
Under hösten koncentrerades multipeldistriktes insamlande framför
allt på De Glömda Barnen, d.v.s. syriska barn i turkiska läger. Att
bygga skolmoduler var i centrum. Mer än 4000 barn får nu gå i skola
tack vare Lions. Fortfarande kan man skänka pengar till De Glömda
barnen.
Under våren läggs tyngdpunkten på Vatten betyder liv i Somalia.
Trots betänkligheter om säkerheten i landet tror och hoppas man att
det ska gå att genomföra borrandet av brunnar.
LC Växjö-Dacke deltog i insamlingen i samband med Dröse-Norbergs
föreställning Djungelbok

Övrigt
Det har varit ett fantastiskt år hittills. Så mycket kreativitet, välvilja
och samarbetsvilja som visats i vårt fina distrikt! Mycket av arbetet
har gått åt till att göra det nya distriktet S så väl fungerande som
möjligt.

Vimmerby den 31 mars 2019
Britt-Mari Sellbrink, DG 101 SM

