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Hej Lionsvänner i 101SV

Inför RM i Gävle har GR fått in 11 motioner
Äntligen kan man känna att våren är på väg. och tyvärr har GR föreslagit att avslå samtNär ni läser detta har vi ändrat tiden till liga motioner inför Riksmötet.
sommartid och det har blivit lite ljusare på
eftermiddagen. Golfsäsongen har också bör- LCIF
jat och det är definitivt ett lyft för både Det är nu 1 år sedan Tsunamin inträffade
kropp och själ. Vad har hänt sen sist? Ja i Japan där vi berördes mycket av de
det är GR5 som gick av stapeln i Örebro i fruktansvärda bilder vi fick se på nyheterna i TV. Lions har under året hjälpt till
slutet av februari.
med 21 miljoner USD och det finns mer
än 100 000 Lionsmedlemmar i Japan, som
GR5
frivilligt arbetar med återuppbyggnadsProtokoll från mötet finns nu på MD:s hemarbetet och ser till att det vi skänker
sida, om man går in under ”För medlemmarkommer rätt.
interna sidor” och väljer protokoll så kan
I nyhetsbrevet från förra månaden skrev
man läsa det där. Vi fick mycket information
jag om att Lions skall hjälpa till att vacciom nästa års Röda Fjädern-aktivitet. Alla
nera barn mot mässlingen. Tidigare har
klubbar kommer att få 300 brochyrer var,
inte Lions i Europa varit med i denna aktisamt ett antal pins. Sticke i olika storlekar
vitet, men nu är vi inkopplade också. I okkan beställas. Den lilla kostar 38 kr och retober 2011 gav Bill & Melinda Gates Founkommenderat pris att ta ut är 100 kr. Roll
dation Lions en unik utmaning. Om LCIF
Up finns nu att köpa för 500 kr + frakt och
kan samla in 10 miljoner USD fram till den
den skall passa till lådan vi använde förra
30 juni 2012 kommer Bill & Melinda Gates
gången. Om någon klubb inte har en låda går
Foundation att matcha detta belopp med
den att beställa.
ytterligare 5 miljoner USD. Det betyder
Jag vill påminna om beställning av Lions
att för varje belopp på två dollar som LiMint. Om det inte blir så mycket pengar
ons samlar in donerar Gates Foundation
från aktiviteten, så ger det en hel del reytterligare en dollar. Under namnet “En
klam för Lions.
spruta - ett liv: Lions mässlinginitiativ”
När det gäller BQtL och tälten som skickas
antar lionmedlemmar överallt i världen
ut till katastrofområden, så har Hjälpkomdenna utmaning. Om någon klubb vill och
mittén beställt 200 nya vintertält.
kan stödja detta projektet, så skicka
pengarna till vår DK Magnus Johansson,
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
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märkt med ”Mässlingsinitiativ”. Vår DK
skickar det sedan vidare. Donationen kvalificerar för Melvin Jones Fondation
(MJF).

BQtL

Som jag tidigare påpekat gjorde vi slut på
tältlagret i höstas. 200 nya tält är beställda
och levereras nu i mars-april. Vid vårt GRmöte påpekade Hjälpkommitténs ordf Alf
Bakken att pengarna på kontot inte räckte
riktigt till. Det saknas ca 100 000 Skr.
5 000 kr är kostnaden för ett tält om det är
någon klubb som vill bidra med pengar till
BQtL.

Barnhemmet i Haapsalu

När jag var på klubbesök hos LC Älmhult berättade LP Valter Kroon att återuppbyggnaden av barnhemmet pågick för fullt. Nyinvigning kommer att ske nu i april. Alla kommer säkert ihåg den fruktansvärda branden,
som ödelade hela barnhemmet och där flera
handikappade barn innebrändes. Valter skickar en hälsning om att det fortfarande behövs hjälp för att bekosta inredning m m.

IP Dr. Wing-Kun Tam
Hong Kong China

Tyvärr blir hans besök i Sverige inställt den
29 mars. Tam skall få en utmärkelse, som
Kinas mest inflytelserika kines i Världen
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg
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samma dag som han skulle varit här. Det
hela är ju en besvikelse för MD101, men
samtidikt förstår man vår IP och jag antar
att det är många som tillsammans med mig
säger GRATTIS till vår IP Wing-Kun Tam.

Trädplanteringen

Wing-Kun Tam har ju ett önskemål om att
plantera träd för att förbättra miljön i
världen. När han, vid Convention i somras,
tog upp förslaget tyckte jag att det stämde
dåligt för vår del här i Sverige. Vi var ju
752 blivande DG, som skulle ange hur många
träd respektive distrikt kunde plantera och
efter viss eftertanke föreslog jag att
101SV skulle kunna plantera 1 träd/medlem
alltså 1200 träd. Vi har diskuterat detta i
GR och några alternativ har kommit fram.
• Plantering i Burkina Faso, Afrika. Ca 10 kr/
planta. Förslag från 101B
• Plantering i Tanzania, Afrika. Ca 5 kr/planta. Förslag från 101GD
• Plantering i vattensjukt område i Nepal. Ca
50 kr/planta. Förlag från LC Katmandu.
• Plantering på Island. Ca 20 kr/planta. Förlag från 101U
Mer information och beslut kommer att tas
vid vårt DM i Lönsboda. Jag hoppas alla
klubbar ställer upp på något alternativ så
att 101SV också kan dra sitt strå till miljön.

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

Trots att 5 stycken har lämnat organisationen i vårt distrikt har vi fortfarande plussiffror, +6 i skrivande stund. Vid mina klubbesök har jag förstått att klubbarna arbetar intensivt för att öka medlemsantalet och
det känns mycket bra. Låt oss hoppas på ytterligare ökning under våren.
Följande nya Lions i 101SV hälsar vi välkomna och hoppas ni skall trivas med oss.
Maria Claes
Bertil Elmqvist

LC Söndrum/Tylösand
LC Jönköping

Medlemsaktiviteter

DG:s Minnesruta

Ledarskapsutbildning genomförs i Ljungby
den 31 mars. Fortfarande finns några
platser kvar.
DR-möte i Älmhult den 13 april. Kallelse är
utskickad till alla i DR. Anmälan till Krister Tufvesson LC Lönsboda senast 1 april.
DM i Lönsboda äger rum den 14 april. Kallelsen finns i Distriktsmötestrycket, som
finns inlagt på 101sv:s hemsida
www.101sv.lions.se

Utbildningen om hemsidor och hantering av
medlemsregistret, som genomfördes i Fal- RM i Gävle äger rum den 17-19 maj. Ankenberg den 3 mars blev mycket lyckad. Alla mälning via anmälningsblankett, som finns
var nöjda och jag framför ett stort tack till under www.lions.se
kursledarna Bengt Ekeroth och Kjell-Arne
Svensson. Även ett stort tack till vår GLT
Rolf Täljegård som planerade det hela.
Vår presidieutbildning blev tyvärr inställd
beroende på för få deltagare och med tanke DG Hans
på priset för lokalernai så fall var för högt.
Vi tänker om och eventuellt kommer en ny
inbjudan längre fram.
Ledarskapsutbildningen den 31 mars har
anammats av 18 st, så fortfarande finns det
några platser kvar. Är det någon som vill vara med, kontakta GLT Rolf Täljegård.
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