DG:s Nyhetsbrev Oktober 2013. Distrikt 101 SV.
Hej
Först vill jag hälsa nya medlemmar välkomna till Lions Club. Jag hoppas att ni kommer att trivas
och att ni på ett bra sätt kommer in i Lions verksamhet.
Medlemsvård och medlemsrekrytering.
Något som alltid är aktuellt är vår medlemsvård och vår medlemsrekrytering. På vår konferens i
Gränna talade Åke Björkman om PR och reklam och belyste bland annat:
Hemsidor, samverkan och allianser – se exempel www.tyringe.nu/lions och
www.bankeryds.lions.se. Det är viktigt att vara aktuell.
Vidare presenterade Åke ett PowerPoint material under rubriken: Hjälparbete på riktigt!
Projekterad medlemsvärvning. Power Point presentationen finns att hämta här:
http://www.101sv.lions.se/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=150&Itemid
=93 eller gå till distriktssidan: http://www.101sv.lions.se/ Jag skulle vilja att ni tar del av underlaget
och ventilerar detsamma på era klubbmöten.
Lions Quest Tillsammans.
När det gäller Lions Quest är Lions Vittsjö-Bjänum en flitiga arrangör av kurser i samarbete med
skolan. Personalen på Vittsjö skola var tillsammans i Blå Salen på Skansenhemmet måndag den 28
oktober. Läs mer om detta under www.lions-quest.se/ . Författare: Allan Nyberg, Foto Bo Sigeback.
Ta upp och diskutera Lions Quets i era klubbar.
Satsning på unga forskare fortsätter...
Det största problemet för unga forskare är inte hur de ska lyckas med nya upptäckter utan hur de
ska finansiera sin forskning. Där spelar vi en roll.
Susanne Roos som valt ett forskningsområde inom folksjukdomar har mottagit 55 000 kr i
forskningsanslag från Lions Forskningsfond. Se info@lionsforskningsfond.se.
Lions annonserar i rikstidningar. Insamling till Syrien.
Lions annonserar rikstäckande två gånger per år, i samband med de perioder då
klubbarna/medlemmarna är som mest ute på gator och torg. Budskapet denna annonseringsperiod
är insamling till Syrien. Förslag om att hämta medel från katastroffonden föreligger.
Donera till Filippinerna.
Uppmaning på www.lions.se att donera till Filippinerna. + Vad Lions/LCIF gör för offren. Länk till
LCIF:s hemsida. Anvisning donera för allmänheten via 90-konto, märk Filippinerna och anvisning
till klubbar – gå via DK. Info ute nu på www.lions.se.
Bössbanderoll, pluggannonser och affischer finns på PR sidan.
Lions Hjälpkommitté
Vidare informerar Hans Hallberg från Lions Hjälpkommitté.
Vi i Lions Hjälpkommitté har just haft ett telefonmöte med anledning av katastrofen på Filipinerna.
Som ni kan se på MD:s hemsida http://www.lions.se/ vädjar Lions Sverige att klubbarna kan skicka
bidrag till LCIF, märkt Filipinerna. LCIF har redan skickat 30 000 USD till en Lionsklubb på
Filipinerna och nu har vi i Hjälpkommittén beslutat att skicka 150 000 Skr till LCIF för hjälp till
Filipinerna. Lions i Norge har också beslutat att skicka 100 000 Nkr till LCIF. När det gäller
hjälpsändning med tält så är det MSB här i Sverige som tar det beslutet och det är troligen på gång.
101SV lag i arbete
Sten-Åke

