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Hej Lionsvänner i 101SV

Nu äntligen börjar vi se att våren har
kommit igång. Kastanjen har riktigt stora
knoppar och nu är golfen igång på allvar.
Fortfarande är det lite svårt att välja kläder. Oftast blir
det för varmt, men än så länge går det inte
att bara använda shorts och T-shirt.
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Här är en presentation av de som blev valda att leda 101SV under nästa verksamhetsår 2012-2013.
DG elect Per-Ivar Hellberg
LC Lönsboda

DM i Lönsboda

Ett stort tack till LC Lönsboda, som stod
som värd för Distriktsmötet 2012. Dessutom ett stort tack till att de flesta klubbarna var representerade vid mötet. Det
är ju här vi kan vara med och påverka besluten, som skall tas. Även i år hade de s k
påverkanstorg, med 4 stationer och dessutom ett informationstorg med 2 bord.
Delegaterna delades in i 5 delar och fick
sedan besöka stationerna under 10 minuter
på varje plats. Allt fungerade mycket väl.
När det gäller besluten, som togs kan jag
nämna att Budgeten, som antogs finns redovisad under Distriktsmötestrycket
2012, där även de föreslagna distriktsavgifterna finns redovisade. Medlemsavgiften på 130 kr/medlem är oförändrad. Beträffande trädplanteringen, som vår IP
Wing-Kun Tam vill att vi genomför under
detta året, beslutades det att vi skall bidra med plantering av ca 3000 jatrofaträd i Tanzania, närmare bestämt i regionen Kagera, som gränsar till Viktoriasjön.
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

VDG elect Sten-Åke Ödman
LC Hyltebruk

2:e VDG elect
Kjell-Arne Svensson
LC Simlångsdalen

Vid informationstorget visade Britt-Marie
Weidby LC Jönköping broschyrer och material inför nästa års stora Röda Fjädern aktivitet, med insamling till förmån för barndiabetes. Under maj månad skickas materiel till
samtliga klubbar. Igelkotten ”Sticke” kan beställas. Se även mer information under Röda
Fjädern på MD:s hemsida. www.lions.se
Vid ett annat bord fanns Bo Sigeback LC
Vittsjö/Bjärnum och Anette Axelsson LC
Huskvarna med information om deras upp-
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levelse vid skolan i Odari, Nepal. 45 av de
52 flickorna som avslutade sin utbildning i
oktober förra året vill nu göra ett försök
att försörja sig som sömmerskor i sin
hemby. Samtliga flickor fick varsin symaskin som har sponsrats av 101SV. Flickorna
fick skriva på ett leasingavtal och får förbinda sig att betala ca 50 kr/år.

Flickorna riktar ett stort tack till 101SV.

Ungdomslägret

Planeringen av ”LIONS Camp Origin Fegen”
i Falkenbergs kommun börjar komma in i
sin slufas. 26 st ungdomar i åldern 17-21
år, varav 15 flickor och 11 pojkar är nu placerade till vårt läger. Ungdomarna kommer
dels från våra nordiska länder, men även
från övriga Europa. Ett problem kvarstår
och det är värdfamiljer. Tänk efter om ni
kan hjälpa till eller har någon bekant som
kan ställa upp. Det gäller veckan 22 juli 29 juli. Därefter är ungdomarna vid lägret
i två veckor.

! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg
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Mässlingsinitiativet
Vår LCIF MD-koordinator PID Jan-Åke
Åkerlund ber klubbarna
ställa upp med åtminstone det rekommenderade
40:-/medlem. Mässlingen
är den i dag mest smittosamma virussjukdomen som existerar i världen. Det finns alltså
anledning att ställa upp och arbeta för att
utrota sjukdomen. Insättningen från klubbarna sker till DK, som skickar det vidare.
Märk det med ”Mässlingsinitiativet”. Klubben
får tillgodoräkna insättningen för Melvin Jones. Försök gärna få in en annons i den lokala
tidningen. PR-material finns på hemsidan och
kan alltså laddas ner. Under maj månad kommer det att finnas annonser om att uppmärksamma Lions Mässlingsinitiativ i Expressen,
KvP och GT.

MD 109 Iceland

Gun-Sofie och jag fick äran att representera Sverige i stället för vår GRO Vivianne
Eriksson, som inte kunde närvara vid Islands Riksmöte och samtidigt 60-års jubileum. Island har en helgdag torsdagen den
19 april, så därför var RM förlagt till mellandagarna fredag-lördag. Under hela RM
var vår IP Wing-Kun Tam närvarande, så nu
har vi fått lära känna honom lite mer. Under middagen på lördagskvällen var även
Islands President närvarande. Det hela var
en mycket fin och givande upplevelse för
oss.
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Medlemsaktiviteter

Läs gärna protokollet från vårt DM, som
kommer att finnas under
www.101sv.lions.se.
Några saker som kan nämnas är:
• PDG Staffan Wyke var ordförande under
mötet och genomförde mötet exemplariskt.
• beslutades att anordna Conventionlotteri
2012-2013.
• LC Vittsjö/Bjärnum är värd för DK och
extra DM den 23 september.
• LC Hyltebruk är värd för nästa DM den
13 april 2013.
• PDG Åke Björkman informerade om Lions
Forskningsfond. Se även
www.lionsforskningsfond.se
• Hans Sunesson LC Bankeryd och Hans
Mathiasson LC Hässleholm visade bilder
och berättade om deras upplevelser som
volontärer vid skolan i Odari, Nepal.
• Presidieutbildningen som inställdes i
mars kommer istället att genomföras den
1 september i Värnamo.
• DG elect Per-Ivar Hellberg presenterade
nästa års distriktsråd.
• Ett stort tack för de fina blommorna
som Gun-Sofie och jag fick av distriktet
genom PDG Paul Månsson.
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stanna kvar i vår verksamhet tycks ge resultat. Trots att 2 stycken har lämnat organisationen i vårt distrikt har vi +9 i skrivande stund. Följande nya Lions i 101SV
hälsar vi välkomna och hoppas ni skall trivas med oss.
Anders Karlsson
Thorbjörn Göransson
Stefan Lennartsson
Tord Hansson
Else-Marie Bengtsson
Ulrik Larsson
Svante Olsson

LC Smålandsstenar
LC Smålandsstenar
LC Smålandsstenar
LC Perstorp
LC Falkenberg
LC Reftele/Bredaryd
LC Bankeryd

DG:s Minnesruta

Skicka beställning av handböcker
till DG elect PI senast 31 maj.
25 kr/st.
Uppdatera medlemsregistret senast den 31 maj. Detta så att det
blir rätt i Handboken.
Anette Axelsson LC Huskvarna önskar att fler faddrar ställer upp.
Även en klubb kan vara fadder för
en eller flera fadderbarn. 100 kr/
månad.

Medlemsutveckling

Arbetet med att få nya Lionsmedlemmar
och att få medlemmarna att trivas och
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
Gröna gatan 11 D
311 31 Falkenberg

DG Hans
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