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Hej Lionsvänner i 101SV
Eftersom jag skriver nyhetsbrevet i senare delen av månaden har det redan hunnit
bli nästan sommar. Allt är utslaget och nu
är vi inne i det, som jag tycker, den vackraste tiden på året med så ljusgrönt på
träden. Just i denna veckan är det dessutom 25-30 grader varmt i skuggan och
det är shorts som gäller på golfbanan.
Häligt efter en lång vinter och vår!!
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Här är en presentation av de som blev valda att leda 101MD under nästa verksamhetsår 2012-2013.

GRO elect Kent Benediktsson
LC Reng Höllviken

VGRO elect Lars Kuntze
LC Oxelösund

RM i Gävle

Nyligen hemkommen från ett Riksmöte i
Gävle skall jag försöka skriva ner några
iaktagelser från mötet, som jag tillsammans med många tyckte var ett mycket
både trevligt och givande riksmöte. Vi var
ca 700 deltagare med 376 delegater. Även
om det för oss i 101sv är långt att åka var
det många från vårt distrikt som var närvarande och kunde påverka besluten. Vår
GRO Vivianne Eriksson LC Uppsala/Disa
skötte sig alldeles utmärkt. Ordförande
för mötet var Lennart Löf LC Gävle tillsammans med biträdande ordf Anette Eiseman-Wikström LC Mölndal/Kvarnbyn,
som klarade av mötet mycket bra.

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

När det gäller övriga val, som GR genomförde
kan jag nämna följande
Nordisk Koordinator 2013-15
Finn Bangsgaard LC Svansjö.
Kommittén för Hjälpverksamhet 2012-13
Ordf/IRD Hans Catani LC Norrtälje
Handikapp Mats Torstensson LC Luleå
Ledamot Undertecknad LC Falkenberg
Kommittén för Ungdomsverksamhet 2012-13
Ordf/YED Nils-Erik Borgström LC Munkedal
Ledamot/BYED Mats Granath LC Trollbäcken
Kamp mot droger Sören Bjurström LC Malung
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Orkester Norden övertas av Danmark i 5 år
Per Christensen Danmark
Lennart Fridén LC Nossebro kvarstår som
svensk kontaktman ytterligare ett år.
Stiftelsen Sveriges Hjälpfond
Kassör Jan Gustavsson LC Osby 2012-15
Supl 1 Paul Månsson LC Åstorp 2012-13
Suppl 2 Jan Hult LC Eskilstuna 2012-13
Suppl 3 Mattias Öberg LC Avesta 2012-13
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Vid informationstorget informerade Bo Sigeback LC Vittsjö/Bjärnum och Anette Axelsson LC Huskvarna om våra insatser vid skolan i
Odari, Nepal. Dessutom
visade Britt-Marie
Weidby LC Jönköping broschyrer och material inför nästa års stora Röda Fjädern aktivitet.

Mässlingsinitiativet

När det gäller ”Förslagen från GR” accepte- Än en gång vill jag påminna klubbarna om vad
rades samtliga av delegaterna. Nämnas bör vår LCIF MD-koordinator PID Jan-Åke Åkeratt samtliga Lions nu är försäkrade för
lund vill att klubbarna skall ställa upp med.
olycksfall. Försäkringsvillkoren kan man hitta Åtminstone det rekommenderade
på hemsidan under interna sidor.
40:-/medlem. Mässlingen är den i dag mest
Beträffande motionerna gick delegaterna på smittosamma virussjukdomen som existerar i
samma linje, som GR utom motion nr 1. Denna världen. Även vi i Lions Sverige har lovat att
motion, som handlar om fördelning av över- hjälpa till med att utrota sjukdomen. Insättskott vid Riksmöte, beslutade delegaterna
ningen från klubbarna sker till DK, som skickgodta motionen. Övriga motioner avslogs.
ar det vidare. Märk det med ”MässlingsinitiaBeträffande motionen från LC Hässleholm
tivet”. Klubben får tillgodoräkna insättningen
angående avskaffande av zonerna blev det en för Melvin Jones.
lång debatt som var nyttig, men motionen avslogs. Jag vill gratulera LC Gnosjö som fick ta
Ungdomslägret
emot en tavla av GRO för fjärde gången.
Klubben har samlat in 242 500 kr till Värl- Jag vill påminna om värdfamiljer med anledning av vårt läger i Fegen, Falkenbergs
dens Barn och var alltså bäst i Sverige.
Hela Riksmötet kan var och en, med tillgång kommun. Tänk efter om ni kan hjälpa till
eller har någon bekant som kan ställa upp.
till webbsändning, se under
www.youtube.com/user/Swedenlions/videos Det gäller veckan 22 juli - 29 juli. DärefInspelningarna kommer att ligga kvar minst ter är ungdomarna vid lägret i två veckor.
en månad framåt.
! Distriktsguvenör 101SV
Hans Hallberg
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Trädplanteringen

Vid distriktsmötet beslutades det att klubbarna skall bidraga med 10 kr/medlem till
trädplantering i Kagera, Tanzania. Jag ber
klubbarna att betala in summan till vår DK
snarast, så att vi på det viset kan vara med i
vår IP Win-Kun Tam:s stora kampanj i år.

IP Wing-Kun Tam planterar träd på
Island.

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.

Medlemsutveckling

I Sverige nämnde vår GRO Vivianne Eriksson att vi även detta årethar minskat med
ett antal medlemmar, men att minskningen
äntligen har blivit mindre. Totalt i Sverige
är det just nu -60. Vårt distrikt tillsammans med några fler har fortfarande plussiffror, vilket jag verkligen hoppas står
kvar hela året och att vi även nästa verksamhetsår kan se ljust på Lions medlemsutveckling. För närvarande har vi +7 i
vårt distrikt. Följande nya Lions i 101SV
hälsar vi välkomna och hoppas ni skall trivas med oss.
Sepp Hinterlechner
Sven Gustafsson
Michel Bellais

DG:s Minnesruta

Anette Axelsson LC Huskvarna önskar att
fler faddrar ställer upp. Även en klubb kan
vara fadder för en eller flera fadderbarn.
100 kr/månad.
Sätt in 10 kr/medlem till DK, märk med
trädplanteringen

DG Hans

LC Munka Ljungby
LC Munka Ljungby
LC Perstorp
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