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Lionsvänner i 101SV
Som ny DG för 101SV sänder jag här
mitt första nyhetsbrev. Först och
främst vill jag tacka distriktets medlemmar för förtroendet att få leda
101SV:s arbete under verksamhetsåret
2011-2012. Jag ser fram mot ett
spännande år och skall försöka besöka
zonmöten och så många klubbmöten
som hinns med.
Vår första stora sammankomst i
distriktet är Distriktskonferensen med
ett extra Distriktsmöte i Falkenberg
den 25 september.

Convention i Seattle, USA

Nu är vi tillbaka från Convention, som i
år har varit i Seattle, USA. Gun-Sofie
och jag har också fått uppleva hur
stort Lions är. Det började med fyra
intressanta utbildningsdagar, där vi 10
blivande DG från Sverige fick lära
känna övriga DG-aspiranter från våra
nordiska grannar. DG-skolan leddes av
Lion
Bruno
Ahlqvist
från
LC
Gävle/Norra. De stora samlingarna med
752 blivande DG från hela världen
leddes av PIP (Past International
President) Kajit Habanananda från
Bangkok och som visade sig vara en
mycket stor personlighet.

Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

Efter utbildningen började själva
Convention, som också pågick i 4 dagar.
Vi var mer än 15 000 Lions och partners från ca 160 länder världen över.
På hemsidan www.lions.se finns bilder
från det hela. Vår nye IP är nu WingKun Tam från Hong Kong, China. IP:s
ledord var det som står i brevhuvudet
”I Believe” och Tam tror på att vi tillsammans skall fortsätta Lions fantastiska arbete med att hjälpa människor
som har det svårt och framför allt tror
han på världens Presidenter inom
Lionsrörelsen. Hans tre vuxna barn och
hans mor var också närvarande. Tyvärr
har hans hustru avlidit efter en
cancersjukdom för ca 10 år sen. De två
viktigaste målen för detta verksamhetsåret är införandet av GMT
(Medlemsutveckling) och GLT (Ledarutveckling), vilket jag återkommer till
vid vårt DK-möte.
Gun-Sofie och jag
passade också
privat på att besöka släktingar i
Milwaukee efter Convention, därav
orsaken till att nyhetsbrevet för juli
kommer sent.

Medlemsutveckling.

Under förra verksamhetsåret började
det visa sig att vårt arbete med medlemsrekrytering varit positivt. Nettot
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för året var på plussidan ända till sista
månaden då vi hamnade på -3. Vi måste
fortsätta och arbeta med medlemsutvecklingen och framför allt se till att
medlemmarna stannar kvar i Lions.

Handboken 2011-2012.

GR-möte nr 2.

Paul och Carina!
Ett stort tack vill jag rikta till Er för
det fina arbetet och engagemang Ni
genomfört för 101SV under det gångna
verksamhetsåret. Ni har varit ett
stort stöd för oss och jag vet att vi
kan få fortsatt hjälp från Er.

Vår nya GRO Vivianne Eriksson har
kallat till GR-möte den 19-21 aug i
Uppsala. Kallelsen finns på vår hemsida
om någon är intresserad av att åka dit.

Världens barn.
Den enda stora insamling, som Lions
engagerar sig i blir ”Världens barn” i
oktober. Det är den 8-15 oktober 2011
som gäller. Jag återkommer mer om
detta i mitt nästa nyhetsbrev.

Röda Fjädern.

Planeringen
för
Röda
Fjäderninsamlingen pågår under detta verksamhetsår. Som de flesta redan hört
kommer det att rikta sig till Barndiabetesfonden. Alla LP kommer till våren
att få information och rekvisita inför
den insamlingen. Fortfarande finns det
önskemål om att skicka in gamla RödaFjädern-pins, så att dessa kan packas
om. Klubbarna kan skicka pins till
Mikael Jeppsson, Lördagsgatan 20
256 64 Helsingborg
Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

De klubbar som beställt den nya handboken kommer att kunna hämta den när
vi ses vid DK i Falkenberg den 25
september.

En fortsatt trevlig sommar önskar vi
alla Lions i 101SV. Även om det just nu
är regniga dagar så är det bättre än
vad det var när vi lämnade USA. 39
grader i skuggan!!
Hans och Gun-Sofie

DG:s Minnesruta
Beträffande motioner beslutade
det vid RM i Kalmar att återgå till
att dessa skall vara inlämnade före
den 31 oktober.
Överblivna Röda Fjädern-pins
skickas för återanvändning till:
Mikael Jeppson, Lördagsgatan 20
256 64 Helsingborg
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