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DG EXTRA 9 
 
Efter varje DG brev som handlar om aktuella händelser inom Lions, kommer det som jag nämnt tidigare, 
ett extra blad som berör ämnet ”roligt tillsammans”. Det är så många faktorer som inverkar på en 
medlems trivsel och därför har jag valt att indela dem i följande rubriker: 
 

1. VARFÖR SLUTAR LIONS? 
2. REKRYTERING & KONTINUITET 
3. HUR MÅR KLUBBEN?  
4. VAD ÄR LIONS? 
5. LCI WEB-MÖLJIGHETER INOM LIONS 
6. LÄR KÄNNA VARANN 
7. VIDGA VYERNA  
8. KREATIVITET & MÅNGFALD 
9. ERKÄNNANDE 

 
 ERKÄNNADE 

 
En av de viktigaste ingredienserna i en framgångsrik verksamhet är erkännande. Tyvärr är det 
en del som allt för ofta förminskas eller till och med glöms bort. Det finns få saker som är så 
enkla och ibland även gratis, som erkänsla. Många gånger räcker det med en klapp på ryggen 
eller bara att man berömmer en Lion för hens insatser och engagemang. Det är nästan omöjligt 
att ge för mycket erkännande och beröm men jättelätt att glömma bort.  
Vi är alla olika och reagerar olika på beröm och erkänsla beroende på hur den framförs. Inom 
Lions har vi också olika traditioner på hur vi visar det i klubben gentemot våra medlemmar. En 
del klubbar ger aldrig utmärkelser utan ger bara blommor eller kanske en flaska vin.  
I Lions har vi ett digert utbud av medaljer och utmärkelser. Många säger att de inte tycker om 
och behöver utmärkelser, men får man en kan man ju själv välja att bära den eller inte. Jag har 
många gånger stött på Lions som är lite ledsna för att deras klubb inte delar ut utmärkelser och 
jag har stött på Lions som sagt att de inte tycker om dem men sedan ändå något år senare bär 
dem. Jag hör också ofta utländska Lions vänner vara smått avundsjuka på våra nationella 
utmärkelser vi har i Finland. Samtidigt vet jag att varje gång jag fått en utmärkelse har jag blivit 
glad då det är saken i sig. Någon visar att de sett och uppskattar den tid du lagt ner ideellt inom 
Lions. Det värmer lika fint varje gång.  
Så nu försöker jag påminna alla presidenter, styrelsemedlemmar och projektledare att tänka på 
era medarbetare. Gå in på förbundets hemsida och läs på vad ni kan ge för att visa ert 
erkännande. Många gånger hör jag också att man säger att Melvin Jones är den största 
utmärkelse man kan få men det stämmer inte. Det finns hela 14 högre utmärkelser men då 
behöver man be om hjälp av DG, CC eller till och med Internationella Presidenten för att kunna få 
hjälp med en större utnämning. Jag kan även passa på att nämna att Melvin Jones kan man ge 
samma person flera gånger och då heter det att medlemmen är Progressive Melvin Jones. 
Samtidigt som Arne-Ritari även har två steg, där en riddare kan bli dubbad till Pro-Riddare som 
då erhåller medalj i kedja samt en egen värja.  Slutligen vill jag påminna att man lätt glömmer att 
tacka följeslagarna för all tid man försakat dem och kanske familjen i Lejonens tjänst.  
 
Kom ihåg att ha roligt tillsammans! 
Distriktsguvernör Björn Hägerstran 
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