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Hej Lionsvänner!
Första frostnatten brrr... I går var
första dagen för isskrapan att göra
sitt jobb!
Distriktskonferensen i Klevshult.
Tack alla ni som medverkade och
gjorde konferensen och Extra
Distriktsmötet till en trevlig dag.
Protokollet är på väg, jag skickar ut
en länk till distriktssidan där de
kommer att ligga. Några punkter att
nämna kan vara:
Att ett Conventionlotteri skall
genomföras. Ansvarig Staffan Wyke
kommer att skicka ut information så
snart han fått uppgifterna från MDkontoret.
Viktigt, IT ansvarige Bengt Ekeroth
vädjar om hjälp. Han har kommit till
insikt om att han på egen hand inte
hinner med att sköta om alla ITuppgifter som skall utföras. Han
påpekade vikten av att hemsidan
ständigt uppdateras bl.a.
Att en fortsättningskurs av vårens
IT utbildning kommer att
genomföras i höst. Troligen i mitten
av november. Ni som var med på
vårens IT-utbildning och vill delta i
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fortsättningskursen, hör av er med
en preliminär anmälan till GLT Ove
Söderquist med ett mail. Begränsat
till 20 platser. Först till kvarn… Vi
hör av oss med tid och plats när
kurslokalen är bokad.
IRD, Int. Relations Director, Hans
Hallberg informerad om katastroftälten som skickas till länder över
hela världen där en naturkatastrof
har inträffat. I dag finns inga tält i
lager på MSB. Klubbarna uppmanas
att betala in för nya tält som kostar
5.000:-/st.
Fredsaffischtävlingen 2014 – 2015.
Temat för årets tävling är "Fred,
kärlek och förståelse"
Några datum att komma ihåg
1 oktober: Sista dag att köpa
tävlingspaket från Club Supplies
Sales på internationella
huvudkontoret.
15 november: Sista dag,
poststämpelns datum, för en klubb
att skicka en vinnande affisch (för
varje sponsrad tävling) till
distriktsguvernören.
Mer information finns att läsa här:
LCI sida, Årlig konsttävling för
barn.
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Distriktets priser ser ut så här:
1:a pris 2.500:- till klassen, 500:- till
vinnaren.
2:a pris 1.500:- till klassen, 500:- till
vinnaren.
3:e pris 250:- till klassen, 250:- till
vinnaren.
Några viktiga Komihåg:
Projektgruppen Hjälparbete på
riktigt. I Ljungby den 27 sept.
Kallelse har gått ut.
AU-möte i Skedala bygdegård Den
1 okt. Kallelse till berörda har gått.
DR2 möte i Åstorp den 8 nov.
Inbjudan kommer att gå ut
Dags att nominera till 2015 års
Livskvalitetpris. Senast den 28 feb
2015. Mer info finns här.
Nya medlemmar.
I augusti och september har vi fått
8 nya medlemmar:
Augusti
Söndrum/Tylösand 1 ny
Gnosjö 1 ny
September
Båstad 1 ny
Halmstad 1 ny
Susedalen 3 nya
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Smålandsstena 1 ny
Bra jobbat ute i klubbarna, fortsätt
så.
Jag vill hälsa medlemmarna välkomna
till Lions och hoppas ni skall trivas i
era klubbar.
Så här många medlemmar är vi i
101SV i dag den 2014-09-23:

Medlemstillväxt
Hösten är månader för
medlemstillväxt och jag skulle vilja
att du sätter upp ett mål om att ta
upp minst en ny medlem i klubben.
Allt börjar med att fråga om en vän,
en granne eller en familjemedlem vill
gå med i din klubb. Om alla
medlemmar ber en person att gå med
tror jag du blir förbluffad över
resultatet. Se till att få fart på
rekryteringen med Fråga en!
Joe Preston
Internationell President
Med många Lionshälsningar
DG Kjell & Ylva
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