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I Believe

Jag tror

Hej Lionsvänner i 101SV
Distriktskonferensen

DK eller som vi också kan säga Kick Off,
där jag hoppas alla i klubbarnas presidier
skall få inspiration till vad vi skall arbeta
med nationellt och internationellt, genomförs den 25 september. Det lokala arbetet
med insamlingar och hjälparbete skiljer sig
ju mycket mellan klubbarna och var och en
kan arbeta på sitt sätt. Lions är en stor
organisation där vi alla är med och hjälper
till och vi i distriktsrådet hoppas att
klubbarna kommer och tycker till. Vi har en
del nyheter och ni har säkert idéer som kan
tas upp och diskuteras.
Välkomna till Falkenbergs inland, Lia Hof
den 25 september.
Distriktsrådet har sitt första möte DR1
dagen innan på samma plats och alla i DR är
alltså mycket välkomna redan den 24 sept.

Hjälparbetet
Det enda insamlingsprojekt som Lions i hela
Sverige skall genomföra detta verksamhetsår är att tillsammans med Radiohjälpen
samla in pengar till VÄRLDENS BARN.
Insamlingsperioden är 1 september till 30
november med höjdpunkter lördagarna 8
och 15 oktober. Varje klubb samarbetar
med kommunens samordnare, som jag
hoppas ni fått kontakt med.

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

Insamlade medel lämnas enligt samordnarens instruktioner, men det är viktigt att
varje klubb meddelar vår distriktskassör
hur mycket klubben samlat in. Den stora
TV-galan är fredagen den 14 oktober
2000-2200 och dessutom sänds information om Världens barn både söndagen
den 9 och den 15 oktober. Mer information
finns under www.lions.se.
Lions Sverige är också mycket engagerad i
hjälp till Afrikas Horn. I dags dato har
Lions skickat in följande
Katastrofberedskapen
500 000 kr
Lions Hjälpfond
65 098 kr
Klubbar till DK
565 098 kr
Vi har alltså bidragit med mer än 1 miljon.
Hjälpbehovet är stort, så har ni pengar i
klubben som ni kan bidra med, skicka in ert
bidrag märkt Afrikas Horn till DK på bg
628-0986.

Conventionlotteri 2012

DR har beslutat att även i år genomföra
conventionlotteriet på samma sätt som
tidigare år. Vinster i år är:
Convention i Busan, Sydkorea 20120622-26
Riksmötet i Gävle
20120516-18
Distriktsmötet i Lönsboda
20120414-15
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Varje andel kostar 40 kr och det är OK att
satsa fler än en andel/medlem. Pengarna
måste vara insatta på bg 628-0986 senast
den 31 oktober märkt med klubbnamn och
SV-lotteriet. Har någon frågor, hör av dig
till Staffan Wyke: staffan.wyke@telia.com
eller 0476-131 78.

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Lions
och vårt distrikt 101sv. Hoppas att ni
kommer att trivas tillsamman med oss.

DG Hans

Jubileer

3 st. klubbar har skickat inbjudan till sina
jubileer.
LC Gnosjö 50 år den 17 september
LC Östra Göinge 50 år den 17 september
LC Laholm 60 år den 1 oktober
Ett stort GRATTIS till alla tre klubbarna
med hopp om att ni kommer att fortsätta
och verka i Lions anda i många år till.

Medlemsutvecklingen

Även denna månad har vi tappat några
medlemmar. Totalt har 7 st. lämnat 101sv,
3 st. egen begäran, 1 transfer till 101vg
samt 3 st. är avlidna.
Samtidigt vill jag hälsa 4 nya varmt välkomna till Lions och vårt distrikt 101sv.
Bo Gäfvert LC Huskvarna
Patrik Hill
LC Gislaved/Anderstorp
Anders Lust LC Reftele/Bredaryd
Erik Jarl
LC Huskvarna
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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.
Försök att anmäla er så snart
som möjligt.
Anmälan till Conventionlotteriet
senast den 31 oktober.
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