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Hej Lionsvänner i 101SV
Tiden går fort och nu är det redan dags
för nästa nyhetsbrev. I morgon (i skrivande stund, fredag) är det dags för
nästa guvenörsrådsmöte, GR2. Mötet är
i Uppsala. Vår GRO Vivianne Eriksson
kommer därifrån. Vi som skall leda Lions
under 2011-2012 är redovisade under
www.lions.se/styrelsen.

Hjälparbetet

Det är så mycket som händer i vår omvärld. Tragedin i Oslo – fruktansvärt!!
Ekonomin i USA och här i Europa, vilket
vi skall hoppas kommer att kunna lösas
på ett positivt sätt. Detta kan ju inte vi
i Lions kunna hjälpa till att lösa, men
däremot den uppkomna hungerkatastrofen i Somalia, med alla barn som lider av
svält har vi möjlighet att hjälpa. Hittills
har Lions Sverige bidragit med 500 000
kr. Under www.lions.se, där man väljer
”För medlemmar” finns pressmeddelande
om att hjälpa Lions att hjälpa människorna på Afrikas Horn. Insamlade medel från klubbarna skall skickas till
distriktkassören, märkt med Afrikas
Horn. Privat kan man sätta in en peng till
Lions 90-konto, PG 90 1948 – 0, märk
även detta med ”Afrikas Horn”. På medlemssidan finns också s k ”pluggannonser”, som är avsedda att kunna användas
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av klubbarna, där PR-ansvarige kontaktar sin lokala tidning för att kunna utnyttja en liten del av annonssidan gratis.
Gör ett försök att använda möjligheten.
Det ger också information om vad vi i
Lions arbetar med. Eventuellt behövs en
inloggning för att komma åt annonsen
och då är det Användarnamn: 101sv med
Lösen: hans.

Info från MD 101
För övrigt kan jag meddela från vårt
huvudkontor i Stockholm att under september månad kommer vi att få en ny
medarbetare och det är ingen mindre än
Anders Medin, som har arbetat i Oak
Brook i många år. Anders flyttar alltså
tillbaka hem till Sverige och blir kontorschef och kommer att ägna halva tiden åt multipeldistriktet och den andra
halvan åt Lions Quest.
Detta med Lions Quest är också en förändring som sker nu i höst. Kontoret för
Lions Quest i Arboga läggs ned och
flyttas till MD:s kontor i Stockholm.
Stefan Kanders som har varit ansvarig
för Lions Quest under många år slutar
alltså och lämnar över ansvaret till Anders Medin. Telefonnumret till Lions
Quest blir nu samma som till MD:s kontor, dvs 08-7445900.
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När det gäller fredsaffischtävlingen, så
riktar den sig till elever som fyller 11, 12
eller 13 år senast den 15 november i år.
Temat för tävlingen 2011-2012 är ”Barn
vet vad fred innebär” Beställningen av
tävlingspaketet görs till Stockholmskontoret senast 1 oktober 2011. Mer om
tävlingen finns på medlemssidan under
lions.se.

DR1, samt DK + extra DM

Nu är det bestämt var vi skall ha vår
distriktskonferens med ett extra distriktsmöte. Det blir i Falkenbergs inland närmare bestämt vid ett nyrenoverat vandrarhem, som kommer att kallas
Lia Hof. Allt kommer att genomföras på
platsen, DR1, övernattning, DK och extra
DM. Inbjudan skall vara utsänd till alla
klubbar och jag hoppas alla klubbar
kommer att vara representerade av
flera från respektive styrelser. Övriga
Lions är naturligtvis också välkomna.
Mötet hålls söndagen den 25 september
och anmälan sker till undertecknad.
Kostnad för dagen är 250 kr, där förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika
och lokal ingår. Lia ligger ca 9 km norr
om Ullared på vägen Falkenberg mot
Svenljunga och varför inte ta med din
partner som under dagen kan besöka
varuhusen i Ullared. Numera är det öppet även på söndagar.
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Medlemsutvecklingen

Till slut vill jag än en gång peka på vikten av vårt arbete med medlemsvården.
Detta verksamhetsår har inte börjat
bra för vårt distrikt. Antalet medlemmar har drastiskt sjunkit från 1200 ner
till för närvarande 1173. Orsaken är
främst att vi tappat en hel klubb. LC
Markaryd har lagts ner. Önskemål finns
att kunna starta en ny klubb på orten. Vi
får se hur det kommer att gå med den
saken.
1 ny medlem vill jag hälsa varmt välkommen till Lions och vårt distrikt 101sv.
Grockis Rimantas i LC Värnamo
Jag hoppas du kommer att trivas tillsammans med oss och att du kommer att
känna att du kan göra en insats i vårt
hjälparbete, samt även komma in i vår
gemenskap. Känn dig varmt välkommen.
DG Hans

DG:s Minnesruta

Motioner till RM i Gävle skall
vara inlämnade före den 31 oktober.
Extra DM samt DK äger rum på
Lia Hof i Falkenbergs kommun
den 25/9 2011. Glöm inte att
anmäla klubbens delegater. Anmälan senast 16 september.
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