DISTRIKT 101 SM
För samhällsansvar och livskvalitet
Runt om i världen sker det flera katastrofer varje år. Följden blir att det är många människor som
behöver få hjälp med mat, mediciner, rent vatten och någonstans att bo. Vi får rapporter om
sjukdomar som kan avhjälpas med rätt medicin, men är dyra och svåra för de drabbade att få tag på.
I vår närhet finns ett stort hjälpbehov. Flera barn drabbas av diabetes, där behövs anslag till forskning
för att få fram bättre mediciner. Barnfattigdomen ökar med större risk för utanförskap för dessa
barn. Droganvändandet ökar, med användardebut allt lägre ner i åldrarna. LIONS behövs!

På riksnivå har följande mål angivits för verksamhetsåret 2012/2013:
Stödja kommittén för hjälpverksamheten och katastroftältverksamheten inom Bring Quality
to Life.
Fortsatt stöd till verksamhet för personer med funktionshinder, handikappidrott, stödja
internationellt ungdomsutbyte, kampen mot droger, Lions Quest, fortsätta samarbetet i
Radiohjälpens ”Världens Barn-insamling” samt arrangera en Röda fjädern-kampanj till
förmån för Barndiabetesfonden.
Beträffande den interna verksamheten har MD 101 uttalat ambitionen att vi ska satsa på
ytterligare utbildning för vDG, Lions Ledarskapsutbildning, nybildning av studentklubbar och
LEO-klubbar. Det blir även fokus på KIA (Klubbens Inre Arbete).

Distriktets målsättning
Distriktet har under innevarande verksamhetsår haft en positiv medlemsutveckling, bäst av
samtliga distrikt i landet till och med. Vi skall fortsätta det goda arbetet med att behålla våra
medlemmar samt värva nya. Vi skall uppdatera våra medlemmar om Lions betydelse som
samhällsinstitution, såväl på världskartan som i den lokala kommunen. Detta innebär att
utbildning/information om Lions bör spridas ut i klubbarna på ett effektivt sätt.
En annan ytterst betydelsefull faktor för att utveckla distriktet är en god trivsel såväl i
klubbarna som i distriktet och organisationen i stort. Distriktsledningen kommer att ta
tillvara alla möjligheter för att stimulera ett ökat umgänge mellan medlemmar, utveckla den

sociala samvaron och minska det upplevda avståndet mellan klubbar och
distriktsfunktionärer som kan finnas. Det finns anledning att se den enskilda klubben som
navet i verksamheten och distriktsfunktionärerna som en servicefunktion till klubbarna.
Distriktsledningen uppmuntrar ett större deltagande vid distrikts- och distriktsrådsmötena
och kommer att försöka göra dessa mer attraktiva.
GMT: aktivt och stödjande hjälpa klubbarna att öka medlemsantalet.
Nettoökning med 1 medlem i varje klubb. Bilda minst en LEO eller Campusklubb i distriktet.
GLT: utföra utbildningar och aktivt söka efter nya ledare.
Verka för att alla medlemmar får utbildning och kunskap om Lions.
Ungdom: aktivt informera klubbarna om möjlighet för ungdomar att delta på läger.
Se till att alla klubbar får information om de olika lägren.
Hjälpverksamheten: informera om gemensamma projekt fastställda på RM.
Att snarast informera klubbarna om nya projekt som uppkommer under året.
PR-info: hjälpa klubbarna med material för media.
När det kommer pr-material se till att alla klubbar får del av detta.
Registeransvarig: se till att klubbarna skickar in rapporterna i tid och att man kontinuerligt
uppdaterar registret när förändringar sker. Ta kontakt med klubbarna när inte rapporterna
kommit in.
Webmaster: Distriktets IT-ansvarige bistår med utskick av mail till medlemmar och klubbar.
Uppmana klubbarna att aktivt delta med material till distriktets hemsida.

Tillsammans är vi starka. Rekrytera flera så vi kan fortsätta med denna fantastiska
verksamhet. Ta hand om våra ungdomar, de är vår framtid.
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