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Hej Lionsvänner i 101SV
Sverige är fantastiskt. Vilken variation på
väder. Nu är vi inne i november månad, den
som många upplever som den mörkaste månaden på året. Förra året kom snön redan
vid den här tiden men nu är det fortfarande
plusgrader och i går spelade jag golf på öppna greener.

GR3 i Linköping

Vad har hänt sen sist? Vi har haft Guvenörsrådsmöte nr 3 i Linköping, där bl a Jonny Ludvigsson professor i pediatrik vid Hälsouniversitet i Linköping berättade om problemen som finns för de som drabbats av
diabetes. Visste du att diabetes orsakar
3 miljoner dödsfall/år i världen. I Sverige
finns ca 40 000, som har diabetes varav
7-8 000 är barndiabetes.

Röda Fjädern

Nästa verksamhetsår kommer insamlingen
till Röda Fjädern vara till förmån för Barndiabetesfonden. I rapporten från arbetsgruppen Röda Fjädern med Jan Granlund, LC
Hindås, som huvudansvarig, meddelas att insamlingsmålet är satt till 13 miljoner kr,
men jag tror och hoppas att det blir betydligt mer. Klubbarna kommer att få ett brev i
januari om vad som kommer att gälla.

! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
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Världen Barn

Lions har ju nyligen varit med och genomfört Världens Barn insamling i Radiohjälpens
regi. Målet på 80 miljoner kr uppnåddes!!
Lions har gjort ett mycket bra arbete i hela
Sverige och jag vill tacka alla klubbarna i
vårt distrikt 101SV för det fina insamlingsresultatet. För närvarande har jag inte den
exakta summan som vi har bidragit med, men
hoppas komma med den till nästa nyhetsbrev. En sak när det gäller bössinsamling i
vårt samhälle har det från flera klubbar noterats att folk inte har kontanter utan vi
går mer och mer in i det kontantlösa samhället. Hur ser då bössinsamlingen ut i om några år? Det jag kan säga är att jag vet att
det finns diskussioner och förberedelser
för att möta förändringen.
5% av de insamlade medlen går till Lions
profilprojekt i Tanzania. Det är 21 olika organisationer som hjälps åt med insamlingen,
men enbart 12 organisationer får ha ett
eget profilprojekt. Först används 15% för
administration och därefter fördelas 25%
av insamlade medel senare av Radiohjälpen.
Det går alltså att söka pengar till ett projekt från den potten. För övrigt får Röda
Korset disponera 14%, Rädda Barnen 11%
och resten får 5% vardera. Diskussioner
finns om att byta profilprojekt nästa år. MD
fick in 8 olika förslag, varav ett av dem är
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förslaget från vårt distrikt, som Bo Sigeback och Anette Axelsson har arbetat fram.
Projektet går ut på att bygga en skola för
blivande turistvärdinnor i Nepal. Ärendet
kommer att tas upp igen vid nästa GR-möte i
januari nästa år.

BQtL

BQtL står ju för Bring Quality to Life och
är Lions tältprojekt. Det meddelades att
MSB har skickat 473 Lionstält till Turkiet,
som drabbades av en jordbävning tidigare i
höst. Förrådet i Kristinehamn är nu tomt så
MD rekommenderar alla klubbar att bidraga
med pengar till nya tält. Har ni pengar i aktivitetskassan så går det bra att skicka in
en summa till vår DK, där ni märkt det med
tältprojektet eller BQtL.
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Kandidaten skall vara en ungdom som gjort
behjärtansvärda insatser för andra ungdomar under lång tid. Inte bara en punktinsats. Vinnande kandidat får 3 500 € att använda i sitt projekt. Tvåan får 1 000 € och
trean får 500 €. Pengarna får alltså inte
stoppas i egen ficka. Vill någon klubb nominera en kandidat, skall anmälan skickas till
mig senast den 29 februari 2012. MD kommittén för Young Ambassador kommer att
ta ut den kandidat, som skall skickas till EF i
Bryssel i september nästa år. Dessutom får
kandidaten åka till RM i Gävle den 16-17 maj
och presentera sitt projekt under max 3 minuter. Nomineringsblankett kan fås av mig.

DR2 i Åstorp

Lördagen den 19/11 hade vi vårt distriktsmöte nr 2, där vi var 22 Lions närvarande.
Young Ambasssador
LC Åstorp stod som värd och jag framför
GR beslutade att även vi i Sverige skall vara ett stort tack till klubben för att det hela
med i pristävlingen till Unga Lionsambassagick så bra. Vi gick igenom rapporter från
dörer i Europa, vilket delar ut tre priser
zonerna och från de olika kommittéerna.
varje år i samband med EuropaForum. I mitt GMT påpekade vikten av medlemsrekryteförra nyhetsbrev nämnde jag om pristävringen. Under hösten har det nästan varje
lingen. Flickan som vann var inte från Tyskmånad varit ca -7 st i medlemsregistret och
land som jag skrev utan från Belgien. Rätt
vårt mål är att få plussiffror när verksamskall vara rätt!
hetsåret är slut. GLT berättade om vad som
Kandidater till tävlingen skall ha fyllt 15 år
kommer att gälla beträffande utbildningen
senast den 30 juni det år priset delas ut och av dels blivande ZO och dels blivande presiinte fyllt 19 år den 30 juni samma år. Klubdium. Mer information ges vid zonmöten nu i
barna kan söka kandidater på skolor, sjuknovember-december, då DG, GMT och GLT
hus, scouterna och andra organisationer.
besöker samtliga zonmöte nr 2.
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg
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När det gäller insamlingar kunde vi konstatera att 101SV har bidragit med 101 034 kr
till LCIF märkt Afrikas Horn. Till Haapsalu i
Estland har inkommit 96 000 kr och till vårt
Nepalprojekt har klubbarna bidragit med 33
040 kr. Bo Sigeback kunde då konstatera
att pengarna kommer att räcka till att förse
flickorna, som tagit examen vid syskolan,
med en egen symaskin. Stort tack till klubbarna. Var och en kan nu läsa rapporten från
vår DK genom att gå in på 101sv:s hemsida
och under Distriktsinfo välja ekonomi. Anette Axelsson berättade att två Lions från
101SV är nu nere vid skolan i Odari som volontärer, för att hjälpa till med praktiska
åtgärder för att få skolan att fungera. Gå
gärna in på vår hemsida www.101sv.lions.se
där du kan hitta mer info om skolan.
ZO Kjell-Arne Svensson var för en månad
sen på ett möte i Stockholm angående ITfrågor. En detalj, som Kjell-Arne nämnde är
att klubbarnas IT-ansvarige kan gå in i vårt
register och ange vem som är fadder till respektive Lionsmedlem. Det internationella
medlemsnumret skall anges.
För övrigt kommer protokollet från mötet
att läggas in på vår hemsida.

Andrew Daniels
Roland Jönsson
Agnetha Paulsson
Kristi Kallaste
Lars Andersson

DG Hans

I oktober månad kan jag konstatera att 6 st
avregistrerats samtidigt som vi fått 5 st
nya Lionsmdlemmar.

Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

LC Osby
LC Vittsjö-Bjärnum
LC Båstad
LC Jönköping
LC Bankeryd

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

Medlemsutvecklingen

! Distriktsguvenör 101SV
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DG:s Minnesruta

Vi gratulerar LC Huskvarna, som
vann resan till Convention 2012 i Busan, Korea. Värdet är 21 000 kr.
LC Ängelholm och LC Älmhult vann
dessutom resa till RM i Gävle 2012.
Värdet är 3 000 kr var. GRATTIS!!
Den 15 december vill YEC Jan Lundén ha in förslag på ungdomar till
ungdomsläger 2012.
Nomineringar till 101SV skall vara
inne senast 31 januari 2012.
Nomineringar till 101MD skall vara
inne senast 31 december 2011.
NSR genomförs i år i Reykjavik, Island 20-22 januari 2012.
Gå gärna in på www.lions.se och rösta
på Sveriges Lucia. Välj LINA. Hon
stöttar Lions.
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