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Hej Lionsvänner!
I dag är det 4,2 °C och lätt regn.
Ingen vinter i sikte. Men jag har lagt
på vinterdäcken, så jag är förbered!
Conventionlotteriet.
En lite påminnelse, Convention 2015
genomförs i Honolulu på Hawaii i USA
den 26 till 30 juni 2015. Det är en
lång resa och dyr, c:a 32 000 SEK. Vi
har därför varit tvungna att höja
priset för andelarna till 50 SEK per
andel. Hoppas ni förstår och
accepterar. Lotteriandelar får endast
säljas till Lionsklubbar inom
Liondistrikt 101-SV. Köp era lotter nu
så ni kan var med i dragningen som
äger rum vid DR mötet i Mullsjö den
14 – 15 feb. Conventionlotteriet.
Dragning i Fredsaffischtävlingen
2014 – 2015
Den 30 nov var det final i distriktets
teckningstävling. Det blev en hård
kamp att utse ett vinnande bidrag av
de 18 bidragen som skickats in av
klubbarna Oskarström (9) och Åsa
(9). Till slut blev det Karolina
Cernikaité, årskurs 5 i Espered skolan
– Oskarström som utsågs till vinnare.
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Andra pris gick till Hilda Carlsson,
årskurs 5 också Espered skolan, Oskarström.
Tredje priset gick till Elin Adolfsson
årskurs 6 Åsa skolan, - Åsa.
Det var mycket hög klass på alla
bidragen. Se de vinnande
teckningarna på distriktets hemsida.
Distriktets priser ser ut så här:
1:a pris till klassen
2.500 kr
1:a pris till vinnaren
500 kr
2:a pris till klassen
1.500 kr
2:a pris till vinnaren
500 kr
3:e pris till klassen
250 kr
3.e pris till vinnaren
250 kr
Prisutdelning kommer att äga rum vid
DG.s resp. klubbesök.
Nu håller vi tummarna för Karolinas
teckning vid MD.s bedömning vid AU4
mötet den 5 - 6 nov. En av de som är
med i juryn är konstnären Lasse
Åberg.
Medlemsregistret.
Vi har haft möte med alla distriktens
registeransvariga i Stockholm den 22
– 23 nov. Målet för mötet var att
diskutera hur vi implementerar
MyLCI bland klubbarna, då LCI inte
längre accepterar MD 101:s koppling
till MyLCI. Distriktets IT ansvarige
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planera hur utbildningen skall läggas
upp. En möjlighet är att utnyttja ZO
som en tillgång i implementeringen.
Det diskuterades också vilken roll ZO
skall ha i framtiden med hänsyn till
kontroller i MyLCI.
Beslutades att MyLCI skall vara
implementerat så att vårt svenska
register kan stängas per den 1 april
2015.
IT ansvarige Bengt Ekeroth
återkommer med info hur vårt
distrikt skall genomföra utbildningen
av MyLCI.
IT-utbildning fortsättningskursen
genomfördes lörd. den 15 nov. på
Falkenbergs Gymnasium med 16
deltagare. Alla var mycket nöjda med
utbildningen som IT ansvarige Bengt
Ekeroth höll i.
Distriktsrådsmöte DR2 har
genomförts på Lydinge Golf Resort
den 8 nov. Läs protokollet här.
Det diskuterades kring förslag till
rekommenderade belopp inför nästa
DR och DM-möte i april. Beslutade
AK-medel 2014-15 är följande:
Lions Quest 10:Barndiabetesfonden 50:Lions Forskningsfond 100:Distriktsguvernör 101SV
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Ungdomsverksamheten 100:Nepal 50:Volontärverksamhet 50:LCIF 40:SUMMA 400:-/medlem o år
Jag rekommenderar alla klubbar att
diskutera vilka projekt och summer
som skall upp till förslag vid
distriktsmötet i april, att
rekommendera till verksamhetsåret
2015 - 2016. Jag tror inte vi skall
ändra total summan 400:-/medlem o
år. Däremot kan man inbördes
förändra summorna eller/och låta ett
projekt vara vilande till nästa
verksamhetsår (2016 – 2017).
Klubbarna framför sina önskemål till
ZO. Distriktsrådet kommer att
diskutera de förslagen vid nästa DR
möte den 14 – 15 feb i Mullsjö.
MSB, Katastroftält. Det är
fortfarande behov av 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.
Klubbesök av DG. Klubbesöken
flyter på, men jag önskar att
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klubbarna som jag inte har besökt hör
av sig till mig på ett mail. Vi är till för
att hjälp er i klubbarna.
Zonbesök av DG. Närmast inbokade i
dec. är: Zon 5-2 i Ljungby den 10 dec.
Några viktiga Komihåg:
Distriktsrådsmöte DR3 i Mullsjö
den 14 – 15 februari. Inbjudan
kommer snart.
Lions Världsmästerskap i Golf.
Äger rum i Marbella, Spanien, 23–30
mars 2015. Se inbjudan här:
Dags att nominera till 2015 års
Livskvalitetpris. Senast den 28 feb
2015. Mer info finns här.
Riksvalnämnden. Nomineringar inför
verksamhetsåret 2015-2016.
Klubbens nomineringar skall vara
Distriktsvalnämndens ordförande Bo
Edman tillhanda senast den 31
december 2014.
Distriktets nomineringar skall vara
Distriktsvalnämndens ordförande Bo
Edman tillhanda senast 31 januari
2015.
Info har skickats ut till klubbarna.
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Besök vår hemsida.
Distrikt 101SV hemsida. Här finns
alltid den senaste informationen
tillgänglig.
Inloggning Användarnamn: 101sv
Lösenordet: kjell-arne
Besök också MD hemsida: Lions.se
Här loggar du in med
Användarnamn: 101sv
Lösenord: kjell-arne
Alltid bara små bokstäver.
9 nya medlemmar:
Oktober
LC FALKENBERG: Bengt Johansson,
Anders Algrim, Janne Berglund.
LC REFTELE/BREDARYD:
Petersson Johan.
MULLSJÖ: Fredrik Trolander.
November
LC TYRINGE: Stefan Selander, Jan
Svensson.
LC GNOSJÖ: Vinko Vidovic.
LC SKILLINGARYD-VAGGERYD:
Christer Ullemark.
Jag vill hälsa medlemmarna välkomna
till Lions och hoppas ni skall trivas i
era klubbar.
Mycket bra jobbat ute i klubbarna.
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Jag är verkligen stolt över ert
arbete. Kan vi nu också få
medlemmarna att stanna kvar i
klubbarna så skulle glädjen vara total.
Så här många medlemmar är vi i
101SV i dag den 2014-12-06:

”Jag vill framföra vad PID Jan-Åke
Åkerlund” delgav i ett mail den 25
nov:

Jag säger precis som Gert Fylking
brukade säga när namnet på årets
Nobelpristagare i Litteratur
kungjordes; ÄNTLIGEN.

ett år tillsammans i Internationella
Styrelsen, 2007-2008. Patti är en
underbar människa och en LION till
100%. Gregg, hennes man, som
sålunda var spousekollega med Karin
är också en sympatisk och trevlig
LION.
Redan för flera år sedan frågade jag
dåvarande IP om det inte var tid med
en kvinnlig IP och varför inte Patti
Hill. Jodå, hon var tillfrågad men
tvekade ännu.
Karin och jag träffade Patti och
Gregg senast i Hamburg på
Convention 2013. Vi har ständig
kontakt via Facebook.
Patti kommer att ge Lions det Lions
behöver mest just nu – en kvinnlig
IP.

Bästa hälsningar
Äntligen efter 27 år av kvinnligt
medlemskap i Lions träder en
kvinnlig kandidat fram – PID Dr Patti
Hill från Canada. Patti och jag hade
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Med många Lionshälsningar
God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi er alla Lions
DG Kjell & Ylva
PS!
Det blev ett långt
Nyhetsbrev denna gång.
Men jag vill inte missa
er någon information!
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