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Hej Lionsvänner i 101SV

Nu är det dags att lära sig att skriva 2012.
Tiden går fort och vi har redan kommit in på
andra halvan av detta verksamhetsåret.
Gun-Sofie och jag vill önska Er alla en god
fortsättning på det nya året och vi hoppas
det skall bli ett bra år för alla. Förra månaden var, antar jag, en intensiv månad för alla
Lionsklubbar och jag hoppas Era olika insamlingar gav förväntat resultat. Det är fantastiskt att se så många olika aktiviteter klubbarna genomför för att få in pengar till Lions hjälpverksamhet. Ett stort tack vill jag
rikta till allt arbete Ni inom Lionsklubbarna
har gjort hittills under verksamhetsåret.

NSR

Det som ligger närmast i tiden för mig som
DG är ett möte inom Nordiska Samarbetsrådet NSR, som i år är förlagt till Reykjavik
på Island. Det är Lions
inom de nordiska länderna Danmark, Norge,
Finland, Sverige och
Island som träffas.
Mötet genomförs 20-21 januari och kommer
att handla mycket om medlemsutveckling
och ledarutbildning GMT/GLT.

GMT/GLT

Under november, december förra året besökte vi, GMT-GLT och DG, samtliga zonmöten och propagerade för vikten av att öka
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medlemsläget i distriktet. Under mellandagarna har flera Lions diskuterat problemet
via e-post.
Visste du att Lions i Sverige sedan mitten
av 80-talet har tagit in ca 24 000 nya medlemmar, vilket är dubbelt så många som vårt
nuvarande medlemsantal. Det negativa är att
vi varje år har tappat flera hundra fler än vi
tagit in. Uppgifterna kommer från vår PID
Bruno Ahlqvist. Han menar också, vilket jag
håller med om, att problemet inte kan lösas
av distriktsrådet eller multipeldistriktsrådet utan det är medlemmarna i den enskilda
klubben som har ansvaret för klubbens medlemsutveckling. Varje klubb rekommenderas
att utvärdera sig själv enligt den blankett
som finns på Lions Internationella hemsida.
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdf
s/me15b.pdf
Det vi i distriktsrådet kan bidra med är utbildning och det kommer vi att satsa mycket
på under våren 2012, med hopp om att det
återkommer även i framtiden.
GLT har planerat följande:
• Utbildning av blivande ZO, alltså nuvarande VZO lördagen 11 februari i Halmstad.
• Utbildning i att bygga upp klubbens hemsida lördagen den 3 mars i Falkenberg.
• Utbildning av blivande LP, LS, LK, MO och
Programansvarig lördagen den 10 mars i
Ljungby.
• Ledarskapsutbildning för blivande ZO och
LP lördagen den 31 mars i Ljungby.
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Vi i DR hoppas nu att alla berörda ställer
upp och även om någon varit LS, LK eller likande under flera år, kommer till utbildningen. De som haft en uppgift i klubbens
styrelse tidigare kan ju även bidra med egen
kunskap.
Anmälan och detaljerade bestämmelser
kommer att skickas ut i början av februari.
Notera gärna redan nu det datum som berör
dig. Frågor angående detta går bra att
skicka direkt till vår GLT Rolf Täljegård
med e-post adress glt101sv@telia.com.

Distriktsrådsmöte
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tvärtom, det ökar. Jan-Åke återkommer
med mer information senare.

Medlemsutvecklingen

I december månad har vi 3 avregistrerade
samtidigt som vi fått 2 st nya Lionsmedlemmar. Målet är fortfarande att vi får plussiffror!!
Följande nya Lions i 101sv hälsar vi välkomna
och hoppas ni skall trivas med oss.
Tobias Tufvesson
LC Lönsboda
Sten-Olof Warholm LC Söndrum/Tylösand

Vårt DR3 kommer att äga rum lördagen den I förra nyhetsbrevet meddelade jag att Gud11 februari på Scandic Hotell Halmstad. mund Nigård, nu är med i LC Laholm, vilket är
fel. Lion Gudmund är med i LC Båstad.
Samtidigt sker utbildningen av VZO. Alla övriga Lions är välkomna att vara med. Är Du
intresserad, hör av Dig till mig före den 31 DG:s Minnesruta
DM i Lönsboda äger rum den 14 april.
januari.
RM i Gävle äger rum den 18-19 maj.
Nomineringar till 101SV skall vara distrikLCIF
Angående LCIF:s hjälp till Afrikas Horn har tets VO tillhanda senast 31 januari 2012.
jag fått en rapport från vår LCIF-koordina- Motioner till DM skall skickas till DG setor Jan-Åke Åkerlund. Han meddelar att lä- nast den 31 januari.
get har förändrats till det sämre. I kriget Om någon klubb eller zon är intresserad
mot Somaliska al-Shaabab deltar nu krigs- av att engagera Cirkus Skratt hör av Er
makterna från både Kenya och Etiopien. Al- till mig. Med hjälp av sponsorer kan det
Shaabab har bl a bombat en stad som heter bli mycket pengar för Lions stöd till barnWajir och som ligger 8 mil in i Kenya. Alla och ungdomsdiabetes.
hjälporganisationer har tillfälligt avbrutit
insatserna i området av trygghetsskäl. DG Hans
Hjälpbehovet försvinner inte, snarare
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