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Hej Lionsvänner och välkomna
till ett nytt Lionår 2014 2015
Jag heter Kjell Arne Svensson och är
er nya DG. Tillsammans med min
hustru Ylva skall vi göra vårt bästa
för att detta året skall bli ett bra
lionår för alla medlemmar. Vi hoppas
att vi skall infria de förväntningar ni
har på oss.
Vi är sedan några veckor hemkomna
från Lions Convention i Toronto. De
första 4 dagarna, 1 juli – 4 juli var
för oss DG-Elect utbildning med
avslutningssession och bankett på
fredagen. Utbildning och
gruppseminarium hade vi tillsammans
med Danmark, Island och Norge.
Gruppledare för vår grupp var PID
Bruno Ahlqvist, som genomförde det
på ett utmärkt sätt. Vi var alla
mycket nöjda.
Convention som startade med
Internationella paraden där vi tog en
hedrande 3:e plats. Kongressen
varade i 3 dagar och hölls i Air
Canada Centre. Detta är också
hemmaarena för ishockeylaget
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Toronto Maple Leafs, basketlaget
Toronto Raptors och lacrosselaget
Toronto Rock. Kongresshallen var i
det närmaste fullsatta med en
publikkapacitet på 19.800. Dessutom
var hela innerplanen fyllt med stolar.
Säkert närmare 25.000 Lions.
Sista dagen blev alla vi 750 DG-Elect
utnämnda till DG.
På kvällarna var det olika
arrangemang som Get together,
Nordic Hospitality Room tillsammans
med de Nordiska länderna och
inbjudna gäster.
Convention har varit en upplevelse
som inte går att beskriva, det måste
upplevas. Tänk er själva c:a 30.000
Lions från hela värden tillsammans.
Vilken värdsorganisation!!!
Jag har tagit många kort vid
Convention och våra dagar i Toronto.
Jag vet hur det är att titta på
andras bilder, så därför kommer jag
att lägga ut all bilder på nätet och
den som vill kan titta där. Jag
återkommer med en länk så snart jag
är klar med bilderna.
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Till Värdspresident för kommande
verksamhetsår valdes Joe Preston,
som jag har stora förväntningar på.
Läs mer om Joe Preston och vad han
vill göra med sitt år som
Internationell President:
http://www.lionsclubs.org/SW/comm
on/pdfs/intprogram.pdf Vi kommer
också att få träffa vår IP Jou
Preston vid vårt GR3-möte i
Göteborg den 24 – 26 oktober.
Juli är en ganska lugn Lions månad.
Det är säkert många klubbar som har
aktiviteter i form av sommarfester
eller loppmarknad. Jag önskar er
lycka till med era aktiviteter. Hör
gärna av er med ett mail hur det har
gått.
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Önskemål om ärenden som skall tas
upp på agendan DK och extra DM
skulle vara mig tillhanda den 27 juli.
Jag ger er några extra dagar, senast
den 6 augusti vill jag ha det. Vi har
AU-möte den 7 augusti. Efter det är
det stopp.

Här i Halmstad har den tropiska
värmen byts ut mot kraftiga åsk- och
regnskurar. Jag hoppas ni har njutit
av det fina vädret och önskar er en
fortsatt härlig sommar, så hörs vi i
slutet av augusti

Några viktiga Komihåg:
Det är med stor glädje jag kan
konstatera att alla Zoner är
representerade vid ZO-utbildningen i
Mölndal den 16 – 17 augusti.

Med många Lionshälsningar
DG Kjell & Ylva

Inbjudan till DR1, DK och extra DM.
Inbjudan finns på distriktets
hemsida: http://www.101sv.lions.se/
Anmälan skall vara inne senast den 15
augusti. Glöm inte anmäla er.
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