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Hej

Distriktskonferensen i Gränna.
Först och främst ett stort tack till LC Gränna och särskilt till Magnus, Kenneth, Lars och Elna.
Min tanke med konferensen var att kanske ge mindre utrymme till det traditionella och mer till
något nytt. Nu är ju Lions Forskningsfond och Smart-syd inte något nytt men kanske belyst
annorlunda genom ungdomarna som föreläste.
Jag vill citera Peter (För Lions Forskningsfond)”Jag har nog aldrig haft en publik som varit så
intresserad och ställt så många frågor under ett och samma föredrag”. Ett gott betyg.
Nu kan vi mer om fästingar och borrelia. Stöd Lions Forskningsfond.
http://www.lionsforskningsfond.se/
Josefine och Emma representerade Smart-syd med inlevelse.
Tillsammans med Elisabeth Jacobsson låg dom bakom vår projektansökan till Radiohjälpen.
Nu gick inte detta vägen fullt ut, men jag tycker vi anstränger oss och skapar ett alternativ.
Syftet med projektet är att minska bruket av tobak, alkohol, narkotika och doping bland ungdomar.
Målgrupp är ungdomar fr.o.m. åk 4 till 9, rektorer, föräldrar och beslutsfattare. Insatsmålet är att
implementera förebyggande arbete genom Kontraktsmetoden.
Mätbara mål är att reducera antalet elever i utvalda områden som brukar tobak. Genom stöd från
lokala Lions klubbar kommer projektet att leva vidare.
Utvärdera anförandet. För ytterligare information gå in på Smart-syd:s hemsida http://smartsyd.se/
Vad är Lions? En fråga som kan ställas. Åke presenterade ett bra material som pekade på ett antal
åtgärder som bör vidtagas. Hur har vi det med våra hemsidor, trivs, träffas vi och har trevligt eller
är det blåkläderna på hela tiden? Behåller vi våra medlemmar? Kontakta Åke.
Anette och Bo redogjorde för skolverksam i Nepal, en 10-årsplan presenterades och
Britt-Marie redovisade kategorin humanitära projekt. Christer redogjorde för projekt EVENT.
EVENT är ett projekt som skall stärka samhörigheten och öka trivseln. Christer återkommer.
GLT Hans Hallberg informerade om utbildning för verksamhetsåret 2013-2014. Dokumentet finns
att läsa här >>>. Eller gå in på distriktets hemsida http://www.101sv.lions.se/
Ett tack till Åke Björkman och Bo Zigeback för hjälpen med externa föreläsare.
Tänk på insatser till: Världens Barn, Lions Forskningsfond, Skolan i Nepal, Mässlingsprojektet
101SV lag i arbete
Sten-Åke

