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Hej
Under november har vi haft såväl distriktsrådsmöte som guvernörsrådsmöte.
Jag vill ta upp några punkter.
Profilprojekt Sir Lanka förlängs ett år till en kostnad av 938 000 kronor. Vidare beslutas att köpa in
ytterligare tält att debiteras Katastrofberedskapen. Kostnad 1 000.000 kronor.
Katastroffonden.
Föreslås att fonden utlöser 500 000 kronor till Syrien. Fonden väntar på vilka kanaler medlen skall
kanaliseras.
Guvernörsrådet konfirmerar besluten.
Lions Quest.
På GR mötet röstades om LQ skall vara kvar. Ett enhälligt GR röstade för att LQ skall vara kvar
som utbildningsprogram i Sverige. Vidare röstades om att sätta till en LQ ansvarig på MD 101 som
i sin tur bildar ett team som skall sälja kurser. Ett enhälligt GR röstade för förslaget. Vid GR 4
skall stiftelsen för LQ lämna förslag till hur man skall fortsätta sin verksamhet.
UNHCR
Jenny Holmström från UNHCR informerar om UNHCR verksamhet.
Föreligger ett förslag till avtal mellan UNHCR och MD 101.
101SV avslår förslaget till samarbete.
Distriktsindelning.
Informerades om den situation Lions i Sverige idag befinner sig. För att alla distrikt skall bli
fullvärdiga krävs en nettoökning av ca 700 medlemmar. Vi måste hålla frågan levande hur vi inom
MD 101 skall öka medlemssiffran. För 101 SV krävs en nettoökning av 10 medlemmar.
Vad händer inom 101SV.
Citat: '' Det är kul att höra att att zonerna börjar tänka nytt och arbeta på ett nytt sätt. De kommer att
arbeta mer på zonnivå med mer fokus på sakfrågor vid sina zonmöten¨''.
Jag tycker detta är ett bra sätt att utvecklas.
Vidare har vi bildat en arbetsgrupp med representanter från zonerna för att arbeta med
projektorienterad medlemsrekrytering. Medlemsrekrytering är ett måste.
Tre motioner har behandlats. Ekonomisk redovisning inom Lions Hjälpfond, Koncentrera Lions
verksamhet och Öppenhet.
När det gäller utbildningsprogrammet till våren bifogar jag en komplettering se >>>
Se även hemsidan. Du måste vara inloggad för att se dokumentet. Ta denna utbildning på allvar och
skicka deltagare.
Zon 6 med ZO och LP Gränna kommer att delta i en möte Rädda Vättern i Gränna. Rädda Vättern
är en miljöfråga. Jag ser gärna att Lions synlighet i miljöfrågor ökar.
Som jag informerat om tidigare har LC Åsa arrangerat en fredsaffischtävling.
Tävlingen skapades 1988 för att ge ungdomar möjlighet att uttrycka hur de ser på världsfred.
Följ efter LC Åsa och anordna tävlingar. Gå in på Åsa,s hemsida under rubriken Information.
Till sist önskar jag er en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
101SV lag i arbete.
Sten-Åke

