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Hej Lionsvänner

Nu har nästan hela året gått, jag menar då
mitt år som DG i distriktet. Det har varit
ett roligt och fint år trots allt arbete som
krävts och då i kombination med mitt dagliga fulltidsuppdrag inom den svenska
kärnkraften. En sak vill jag lova er mina
kära Lion att ni kan vara helt lugna för den
svenska kärnkraften, den befinner sig på
världstoppen……

RM i Kalmar

Ca 800 st var på plats på Lions RM i Kalmar, varav 408 st var röstberättigade delegater.
Till ny GRO/CC valdes Vivianne Eriksson
från LC Uppsala/Disa.
Bland de tre kandidaterna till posten som
vice GRO/CC valdes Kent Benediktsson
från LC Reng/höllviken.
Bland de tre kandidaterna till posten för
ID blev Kenneth Persson från LC Vellinge
vald med en marginal på 1 (en) röst. Utnämningen av Kenneth kommer att ske på
convention i Seattle. ID väljes på 3 år.
Jag önskar er alla lycka till med era tuffa
uppdrag inom vår rörelse Lions. Jag vet att
uppdragen är en heltidssyssla och tycker
det är beklämmande att det skall behöva
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riktas onödig stark kritik mot dessa. Vi
alla i Lions, jobbar efter bästa förmåga
och det är vi alla i Lions som röstat/röstar
fram ledarna.
Följande förslag från GR röstades igenom:
Pengapåsen
100:- / medlem
Katastrofberedskapen 150:- / medlem
Verksamheten för
20:- / medlem
Funktionshindrade
NSR-projekt
30:- / medlem
Orkester Norden och
10:- / medlem
deltagande i musiktävling
LEO
20:- / medlem
Det beslutades även att vi under de år vi
har Röda Fjädern insamling så skall detta
kunna ske parallellt med VB-insamlingen.
VB är en aktivitet som kräver mycket lite
arbete av oss, men ger oss många sköna
slantar att kunna driva våra profilprojekt
med, och reklamvärdet ligger i miljonklassen. Vi har inte råd att avstå VB.
Världens Barn 2011
Insamlingen till VB pågår mellan den 1 september till den 23 november. Kraftansamling skall göras lördagarna den 8 och 15
oktober, stödda av TV4-gala den 14 oktober. Vår DG-elect kommer att informera
mera om detta i sina kommande månadsbrev.
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Pengarna som Lions erhåller från VBinsamlingen skall gå till något profilprojekt.
Ansökan under mitt verksamhetsår ogiltigförklarades då vi inte hade använt rätt
blanketter. Nu har distriktet tid på sig att
skaffa rätt ansökningsblanketter och göra
en väl genomarbetad ansökan.

att samtliga distrikt uppmanas omgående ta fram
en handlingsplan med klara och tydliga mål hur
medlemsfrågorna skall hanteras såsom rekrytering - medlemsvård samt utbildning. Planen skall
gälla för en treårsperiod.

Arbetet med distriktsindelning

att den nya funktionen med GMT och GLT aktivt stöttar distrikten i sina arbeten och ger dem
de verktyg de behöver för att uppfylla sina mål.

Enligt beslut på RM i Kalmar så är detta
för tillfället avslutat men skall följas av
ett intensivt och idogt arbete för att
rädda Lions.
Det låg ett icke enhälligt förslag från DR
att arbetet med ny distriktsindelning
skulle fortsätta. Innebar bland annat att
ett beslut skulle kunna tas vid RM 2012.
Jag har aldrig stöttat förslaget och det är
en av anledningarna till den skrivelse som
vår IPDG Olof Ejdeblad tagit fram och
tillsänt GR. Med detta som grund tog Olof
fram ett motförslag som han presenterade på RM.
Jag vill rikta ett stort tack till dig Olof
för det fina sätt du framförde vårt motförslag, och vann nästan allas gillande på
RM. Jättebra jobbat. Klar majoritet för
vårt förslag.
Förslaget innehöll följande att-satser:

att distrikten avrapporterar vid varje GR-möte
hur arbetet går för att sätta fokus på dessa åtgärder.

Jag hoppas att den sista att-satsen kan
sätta press på GMT och GLT ledarna och
de övriga att-satserna på distriktens Guvernörer. Nu gäller det att för alla distrikten visa att vi både kan och vill jobba
aktivt för våra medlemmar, nya som befintliga.

GR-beslut

Guvernörsrådet beslutade att avkastningen från Eldskäl ca 65.000 till 70.000 kronor skall gå till 101SV och dess Nepalprojekt (LWSTC). Jag yrkade då på att
pengarna skulle användas till utbyggnad av
EL-försörjningen på skolan. Beslutet blev
att vi kan använda pengarna till det vi anser vara bäst för skolan.

att senare lägga beslutet till 2014-15
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LC Älmhults sida med att lösa den problematik som uppstått.

Medlemsutvecklingen

Sun Kumari i sin nystartade systuga

Haapsalu

Jag vill en sista gång uppmana klubbarna
att stödja återuppbyggnaden av Haapsalu
och hjälpa till med att sörja för de överlevande barnen fram till att hemmat blir
uppbyggt igen.
Hjälpbehovet beräknas till ca 700.000
kronor. Vi har till dagens datum samlat in
81.000 kronor i vårt distrikt. Pengarna
sättes in på vårt distriktskonto 628-0986
märkt med ”Haapsalu”.
S-distriktet med Eva Persson som distriktsguvernör stöttar oss. Det har kommit till min kännedom är att LC-Åhus bidragit
med
50.000
kronor,
LC
Reng/Höllviken 10.000 kronor, starkt jobbat Eva
Tyvärr är det så att den byråkratiska andan i Estland gör att återuppbyggnaden
försenas, men det jobbas intensivt från
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(Rapporterade Maj)
Ännu en månad där vi håller ställningarna,
detta till trots de 9 avgångarna. Vi har nu
dalat ner till +7 i distriktet.
Det är viktigt att vi kontaktar de Lion som
vi känner är på väg ut, och kanske skall vi
göra en speciell inbjudan till dessa så de
känner sig välkomna. Är det inte så ibland
att man kan halka ifrån sällskapet och
känna sig obekväm med att komma tillbaka,
här måste vi vara beredda att stötta.
Som jag sagt tidigare så skall ingen Lion
känna sig otillräcklig genom att man uppnått en hög ålder eller av andra skäl inte
kan deltaga i aktiviteter. Vi som är unga
och starka kan bjuda på det.
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
varandra, stöttar och hjälper när det behövs, även inom våra egna led.
Genom världens stora hjälpbehov så behöver Lions er och många fler.
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Efternamn Förnamn
Ihme
Johansson
Nielsen
Ribendahl

Bodil
Gösta
Sören
Margareta

Avrapporteringarna under Maj har varit
enligt följande:
2 st avlidna ( sammanlagt 56 Lionsår)
5 st egen begäran (sammanlagt 71 Lionsår)
2 st övrigt (sammanlagt 38 Lionsår)

DG Tjatruta
Hade tänkt mig en helt tom ruta nu inför semesterperioden, men vill gärna tjata om följande ännu en gång.
Överblivna RF-pins skickas för återvinning till:
Miakel Jeppson,
Lördagsgatan 20,
256 64 Helsingborg

Tjatguben tackar/ PM
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”Pengar är som gödsel, till ingen nytta om
de inte sprids.”
”Främlingar är vänner du ännu inte känner.”
”Vårda vänskapen genom att göra saker
tillsammans………………. Kroppen är till för
att arbeta och vara i rörelse, och glädje är
till för att delas.”
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Till sist.....

så vill jag och min hustru Carina tacka alla i
distriktet som hjälpt till med att driva
verksamheten framåt, och då menar jag vi
alla.
Tack alla i distriktsrådet som stöttat mig.
Tack Olof för din mentorskap.
Den 18 juni så kommer jag att överlämna
klubban till vår DG-elect Hans Hallberg
och jag vet att han med sin hustru GunSofie kommer att få uppleva ett spännande, roligt, kostsamt och arbetsamt år.

DG Paul

Carina

Distriktsguvernör 101SV
Paul Månsson
Stämpgatan 1
26550 Nyvång

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

