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Hej Lionsvänner i 101SV
I december månad har det flera år tidigare
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Röda Fjädern

Flera klubbar har redan börjat planera aktiviteter inför nästa års Röda Fjädern. Via
kommit snö och varit kallt, men i år är det
www.lions.se finns informamest regn, plusgrader och mycket blåst.
Här på västkusten har blåsten ställt till med tion om Cirkus Skratt. Om
en hel del. Översvämningar, när havet trycks någon klubb eller zon funderar på att engagera Cirkus Skratt är det
upp mot land, sönderblåsta bryggor och
bäst att vara ute i tid för att kunna få in
många nedfallna träd, trots detta går det
det i deras planering.
fortfarande bra att spela golf vissa dagar.
Kontakta gärna Musikskolan i kommunen,
Aktiviteter i distriktet
Under november och december har vi GMT, som tillhör RUM (Riksförbund Unga MusiGLT och DG besökt samtliga ”zonmöte nr 2” ker), för att genomföra en gemensam aktivioch fått information om alla aktiviteter som tet mellan Lions och Musikskolan.
BQtL
klubbarna genomför i samband med julen.
Julmarknad, Lucia, försäljning av granar och Jag vill påminna om att förrådet i Kristinehamn nu är tomt på tält så MD rekommendekärvar, julhälsningar, lotterier och julkort,
rar alla klubbar att bidraga
ja listan kan göras lång. Det är mycket gimed pengar till nya tält. Har ni
vande att se hur aktiva vi är i vår organisapengar i aktivitetskassan så
tion med insamlingar för hjälpverksamhet.
går det bra att skicka in en
Tänk på att ge information om hur vi arbesumma till vår DK. Märk det med tältprojektar genom att få in bilder och en artikel i
lokaltidningen och glöm inte att skicka in nå- tet eller BQtL.
Convention-lotteriet
got bidrag till vår hemsida www.lions.se.
Ett bra exempel är LC
I förra nyhetsbrevet redoviÅstorps julkortsförsäljsade jag lottningen av resan
ning. Adressen till kanslitill Convention i Busan, som LC
et finns i handboken.
Huskvarna vann.
Vi har också gett information om tankeTyvärr blev det ett fel i mitt förra nyhetsgångar angående nyrekrytering och planebrev. Det är LC Hässleholm och inte LC
ring av utbildningen, som skall ske under vå- Ängelholm som vunnit resan till RM i Gävle
ren 2012. Vi hoppas informationen går vida- 2012. Jag ber om ursäkt för mitt felaktiga
re till alla medlemmar via LP i klubbarna.
meddelande och hoppas det nu är tillrätta! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

Telefon: 0346-84984
Mobil: 070-8849879
e-post: hanshallberg@tele2.se
dg101sv@lions.se
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lagt. Alltså stort GRATTIS
till LC Hässleholm och även
till LC Älmhult.

Kerstin Tjärnström
Åke Tjärnström

Nomineringar inför 2012-2013

En påminnelse till alla klubbar att nominera
vår kommande ledning i 101SV. Vi har följande kandidater och det är viktigt att alla
kandidater får ett stöd från klubbarna.

DG:s Minnesruta
Än en gång grattis till LC Huskvarna,
som vann priset till Convention i Busan,
Sydkorea 2012, samt LC Hässleholm
och LC Älmhult, som vann var sitt pris
till RM i Gävle 2012
Nomineringar till 101SV skall vara distriktets VO tillhanda senast 31 januari
2012.
Nomineringar till 101MD skall vara distriktets VO tillhanda senast 31 december 2011.
NSR genomförs i år i Reykjavik, Island
20-22 januari 2012.

Som VDG kandiderar Sten-Åke Ödman
Som 2:e VDG kandiderar Kjell-Arne
Svensson.
Nomineringen från klubbarna skall sändas in
till vår VO Bo Edman senast 2012-01-31.
Om någon klubb har fler namn går det naturligtvis bra att komma med det.

Medlemsutvecklingen

I november månad har vi, tvärtom mot vad
det var i oktober 5 st avregistrerade samtidigt som vi fått 6 st nya Lionsmedlemmar.
Detta betyder att vi nu bara ligger på -6
sedan 1juli. Målet är att vi får plussiffror!!

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

LC Gränna
LC Gränna

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

Som DG kandiderar Per-Ivar Hellberg

Per-Olof Dahl
Gudmund Nigård
Ingela Schlyter
Nils-Gunnar Pettersson
ryd
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DG Hans

LC Lönsboda
LC Laholm
LC Ängelholm
LC Reftele/Breda-

Telefon: 0346-84984
Mobil: 070-8849879
e-post: hanshallberg@tele2.se
dg101sv@lions.se

God jul och Gott Nytt År till Er alla
önskar Gun-Sofie och Hans

!

!

