Maj 2011
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Hej Lionsvänner

Läste i ett DG-brev från våra nordliga
vänner att det började bli musöron på
björkarna. Vi kan glädja oss åt fullt utslagna björkar och tillika stora delar i naturen. Med solen och värmen så slår vi som
människor också ut lite grann, alla blir positivare och gladare. Och så är ju sommaren så nära…………….

DM i Falkenberg

Det är glädjande att se att närvaron vid
våra DM ökar år från år. DM i Falkenberg
slog rekordet som vi hade i Åstorp (103
medlemmar), Falkenberg plussade med 5 st
alltså totalt 108 närvarande, varav 69 var
röstberättigade delegater.
Vi hade även detta året ett påverkanstorg
bestående av tre stationer där alla kunde
diskutera och lämna synpunkter, som sedan
redovisades strax före ett eventuellt beslut. Jag upplevde det som mycket positivt, att se alla medlemmars delaktighet i
olika frågor och höra alla dessa diskussioner som annars aldrig hade kommit upp.
Detta är något vi måste kunna använda oss
av ännu mer, kanske till och med på våra
DR-möten.
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En liten presentation av vårt nya DR med
DG elect Hans Hallberg i spetsen.

Hans Hallberg DG-elect
LC Falkenberg

Per-Ivar Hellberg VDG-elect
LC Lönsboda

Sten-Åke Ödman 2VDG-elect
LC Hyltebruk

Övriga befattningshavare kommer att finnas i vår handbok, som numera kostar 25:/st, beställning lägges till Hans Hallberg
före den 15 maj. För de klubbar som inte
meddelar gäller samma antal som förra

Telefon: 042-54161
Mobil: 070-5728423
e-post: konstruktorerna@telia.com
dg101sv@lions.se

Maj 2011

a BEACON of hope

en STRIMMA av hopp

året. Jag tycker att det är viktigt att alla
medlemmar får en handbok, det händer
lite nytt varje år, men visst det finns även
en hemsida.

räknat in Älmhult som har en egen insamling med så mycket mera pengar. Pengarna
sättes in på vårt distriktskonto 628-0986
märkt med ”Haapsalu”.

Beslut om avgifter

Japankatastrofen
Hittills så har 6 st av klubbarna i
distriktet skickat in 44.000 kronor
som vår kassör i distriktet sänder
över till LCIF. Även här gäller vårt
distriktskonto 628-0986 märkt med

Distriktsavgift:

130 kr/medlem

Övriga avgifter 2011-2012
Lions Quest
10:- /medlem
Barndiabetes
50:- /medlem
Lions Forskningsfond
100:- /medlem
Ungdomsverksamhet (UngdomslägerVolentärverksamhet
100:- /medlem
Nepal
40:- / medlem

Uppdatering av medlemsregistret

Senast den 30 juni skall samtliga
klubbar ha uppdaterat medlemsregistret
för att det skall bli rätt
uppgifter i den nya handboken.

Haapsalu

En del klubbar frågar om behovet av pengar till Haapsalu. Jag har fått följande uppgift från vår Haapsalu-expert att hjälpbehovet beräknas till ca 700.000 kronor.
Trots att den Estniska regeringen lovat
total återuppbyggnad så behövs det lite
mer, så våra pengar kommer väl till gagn.
Vårt distrikt kan förmodligen inte leva upp
till detta så jag går även ut till mina DGkamrater och ber om stöd. Av klubbarna i
distriktet så har 14 st betalat in sammanlagt 71.000 kronor och då har jag inte
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”Japan”.

Medlemsutvecklingen

(Rapporterade April)
Fantastiskt bra jobbat av alla klubbar i
distriktet, trots avgångar av medlemmar
så håller vi ställningarna.
Hoppas det håller året ut, vi brukar ha lite
extra tapp sommarmånaderna.
Jag vill än en gång poängtera att ingen Lion
skall känna sig otillräcklig genom att man
uppnått en hög ålder eller av andra skäl
inte kan deltaga i aktiviteter. Låt oss alla
förbli Lions i evighet.
4 st nya medlemmar vill jag hälsa varmt
välkomna till Lions och vårt distrikt 101SV,
och det är ännu en gång min önskan och
förhoppning att ni alla skall trivas med oss
och att ni kommer att göra det lång tid
framöver. Det är viktigt att vi tar hand om
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varandra, stöttar och hjälper när det behövs, även inom våra egna led.
Genom världens stora hjälpbehov så behöver Lions er.
Klubb

Hofverberg
Sjörin
Jansson
Stenholm

RM i Kalmar äger rum den 2-3 juni 2011.
Presidieutbildningen i era zoner bör lämpligen
genomföras under maj månad.
Överblivna RF-pins skickas för återvinning till:
Miakel Jeppson,
Lördagsgatan 20,
256 64 Helsingborg

Efternamn Förnamn

Hässleholm
Örkelljunga
Gislaved/Anderstorp
Bankeryd

DG Tjatruta

Jakob
Åke
Johan
Bo

Lions Forskningsfond, 30 års-jubileum.

Avrapporteringarna under April har varit
enligt följande:
1 st avliden ( 19 Lionsår)
2 st egen begäran (sammanlagt 13 Lionsår)
1 st transfer (sammanlagt 13 Lionsår)

Inbjudan
finns
på
vår
hemsida
http://www.101sv.lions.se/ Galaföreställning
med sång-spelmän-akrobatik-musikal mm, är
övertygad om att det kommer att bli en oförglömlig afton, anmäl er……………

”En fattig saknar mycket,
en girig allt”

DG Paul
Då jag fått många positiva kommentarer från
kärnkraftsbilagan i förra månadsbrevet, både
från mitt eget och andra distrikt, så får ni
ytterligare en bilaga. Men bara de som är
intresserade behöver läsa bilagan.
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