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Hej Lionsvänner!
Nu går vi in i höstmånaderna med
regn och rusk. Men i klubbarna är
det fullt av aktiviteter.
Värden Barn insamlingen.
Klubbarna ute i distriktet har gjort
ett fantastiskt arbete med bössorna.
De klubbar jag pratat med har alla
slagit rekord i insamlade pengar.
Måste också passa på att gratulera
Gnosjö kommun som kom på 3:e plats
och Mullsjö på 10:e plats i
kommunkampen. Jag är säker på att
utan Lions insatser hade det aldrig
blivit en så framstående placering.
Resultaten finns att läsa här:
Resultat Världens Barn.
IT-utbildning fortsättningskursen
den 15 nov finns det fortfarande
några platser kvar. Anmäl er till GLT
Ove Söderquist med ett mail. Här
finns inbjudan till IT Utbildningen.
MSB, Katastroftält. Klubbarna
uppmanas att betala in för nya tält
som kostar 5.000:-/st. Ni betalar in
till DK på BG 628-0986. Ange på
inbetalningen: Katastroftält och
Klubbnamn.
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Fredsaffischtävlingen 2014 – 2015.
Temat för årets tävling är "Fred,
kärlek och förståelse"
15 nov: Sista dag, poststämpelns
datum, för en klubb att skicka en
vinnande affisch till DG. Adressen
finns nedan.
Klubbesök av DG. Jag kommer gärna
ut till klubbarna och besöker er. Vi
är till för att hjälp er i klubbarna.
Hör av er till mig på ett mail.
Zonbesök av DG. Jag har för avsikt
att besöka alla Zoner på minst ett
zon möte. Närmast inbokade i nov.
är: Zon 6-2 i Habo den 12 nov, Zon 32 i Simlångsdalen den 18 nov och Zon
2-2 i Örkelljunga den 26 nov.
Några viktiga Komihåg:
GR 3 möte i Göteborg den 24 – 26
okt. Int. presidenten Joe Preston
besöker oss.
DR 2 möte i Åstorp den 8 nov.
Inbjudan finns här.
Dags att nominera till 2015 års
Livskvalitetpris. Senast den 28 feb
2015. Mer info finns här.
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Riksvalnämnden. Nomineringar inför
verksamhetsåret 2015-2016.
Klubbens nomineringar skall vara
Distriktsvalnämndens ordförande
tillhanda senast den 31 december
2014.
Distriktets nomineringar skall vara
Riksvalnämndens ordförande
tillhanda senast 31 januari 2015.
Info har skickats ut till klubbarna.
Någon intresserad av The Lions Golf
World Championship 2015 här finns
info.
Besök vår hemsida.
Distrikt 101SV hemsida. Här finns
alltid den senaste informationen
tillgänglig.
Inloggning Användarnamn: 101sv
Lösenordet: sten-ake
Lösenordet kommer att ändras inom
kort till: kjell-arne.
Jag kommer ut med ett meddelande
så snart det är klart.
Besök också MD hemsida: Lions.se
Här loggar du in med
Användarnam: 101sv
Lösenord: kjell-arne
Alltid bara små bokstäver.
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6 nya medlemmar:
Oktober
Osby 1 ny
Falkenberg 3 ny
Reftele/Bredaryd 1 nya
Mullsjö 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 2014-10-19:

Medlemstillväxt
Hösten är en grå, mulen och regnig
årstid. Vad passar bättre än att
bjuda in nya medlemmar till ett
månadsmöte, gärna några kvinnor.
Vill påminna om att vårt distrikt är
sämsta distrikt med endats 14%
kvinnor. Det skall vi hjälpas åt att
ändra på i år. Vi är på rätt väg, har
ökat från 13 till 14% från juli – okt.
Hjälp för rekrytering av nya
medlemmar finns här.
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Lite tunt med nyheter denna månad
men jag återkommer nästa, med
förhoppningsvis nyheter från vår
Int. Presiden Joe Preston.

Med många Lionshälsningar
DG Kjell & Ylva

En höstbild från mina hemtrakter!
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