Hej Alla Lionsvänner
Jag vill börja med att be om ursäkt för att det inte kommit något Nyhetsbrev tidigare.
Jag var med om Världens största Convention i Busan Syd Korea. V 24-25 vad vigda åt
utbildning samt olika samkväm med alla 751 guvernörerna från hela jordklotet.
Invigningen gick till historien med nära 55 000 Lions som hade kommit till denna
tillställning. Vår Nya IP Wayne A.Madden talade om vad han stod för. Hans valspråk är
IN A WORLD OF SERVICE. Han talar mycket om läs och skrivsvårigheter i världen, då
inte bara i U-länderna.
Det talades mycket om att jobba i team då Wayne A. Madden är väldigt inspererad av
hur man jobbar i ett stall i motorsporten. Han är från Indiana där det berömda loppet
Indy 500 går av stapeln. Man kan inte vinna med enbart en bra förare utan att alla
måste sträva efter samma mål. Med andra ord så når vi inte framgån utan att alla lions
jobbar och strävar efter samma mål. Medlemmarna är det viktigaste vi kar och
klubbarbetet. Jag som Guvernör är bar en spindel i nätet för att se till att det fungerar.
Det valdes en internationell Direktor från Sverige. Vi Grattulerar Kennet Person Lions
Club Höllviken/Reng. Han sitter med i den internationella styrelsen.
Under Juni och Juli Månad så händer inte så mycket i Lions rörelsen.
Augusti månad börjar det spännande året att röra på sig. Tyvärr så råkade jag ut för en
trafikolycka som satte mig lite ur spel några veckor.
Vi hade ett Guvernörs råds möte i Malmö den 25-26 aug. GR2. Det var ett möte där
sittande Guvernörsråd beslutade om en ändrad arbetsordning på möten i
Guvernörsrådet.
September månad då hade vi vårt första Distriktsrådsmöte som följdes upp av vår
välbesökta Distriktskonferens. Vi hade även ett extra Distriktsmöte där vi beslutade
ansvarsfrihet för IPDG Hans Hallberg LC Falkenberg. Hans med besättning har gjort ett
mycket bra år. Ett stort Tack Till IPDG Hans Hallberg. Mötet anordnades av LC Vittsjö
Bjärnum. Ett mycket välarrangerat möte. Vill även där ge dem ett stort tack. Vi hade et
effektivt möte där vi avhandlade en hel del viktiga punkter. Vi står inför ett tungt år med
en Röda Fjädern kampanj till förmån för Barn Diabetes. Det är en viktig kampanj som
varar hela fiskalåret så jag vädjar till alla Lions och klubbar yttersta vikten av denna
kampanj. Detta är en riksomfattande satsning med varunamnet Röda Fjädern. Det
startade och var första Tv sända galan med Lennart Hyland som programledare. Jag var
en liten pojkspoling då, men jag kommer ihåg delar av det. Min farmor och farfar hade
ett rödafjädern klistermärke på en innerdörr. Jag hade ingen vetskap om vad detta var
förrän jag fick äran att gå med i Lions 1994. Låt oss nå insamlingsmålet i kampanjen
genom att göra ett bra arbete tillsammans.
Oktober månad, det är en tid då vi lägger mycket fokus på världens Barn. Lion har fått
äran att få vara med där. Vi har varit med där sedan 2007. Lions har fått 17,5milj kronor
under dessa år till våra valda profilprojekt. En fantastisk summa på så lite arbete.

Världens barn pågår fram tom årsskiftet 2012/2013. Jag hade även äran att bli ett år
äldre i denna månad.
November då har jag deltagit på GR3 i Alvik / Stockholm. Där vi hade äran av att få
besök av IPIP Wing-Kun Tam. Han höll ett timmeslångt tal utan manus där han
trollband åhörarna. Mycket intressant det han hade att säga. Wing-Kun Tam är
ordförande i LCIF.
Vi har nått insamlingsmålen i Mässlings iniativet. 11milj USD då vi även kommer att får
5milj USD av Bill Gates Foundation.
För er som har planer på att åka till Convention i Hamburg nästa år. Tänk på att ni
måste anmäla er till detta. Är ni inte anmälda så kommer ni tyvärr inte in. För de som
tänker att deltaga i den internationella paraden så tag kontakt med Finn Bandsgaard
som är svensk convention koordinator.
Det är av vikt att vi sätter in pengar till Bring Quality To Life (tältprojektet)
Varje tält kostar 5000sek. Man behöver inte bidra med hela summan. Det går bra att
sätta in mindre belopp.
Lions har slutit ett avtal med iZettle. Det är en kortterminal som du kan ansluta till
iphone eller androider. Man köper kortläsaren för 199sek sedan får man en värdechek
med första transaktionen på 200sek. på det viset så kostar inte terminalen något.
De tar en avgift på1,5% av det transaktionen. Så på varje skänkt 100lapp så betalar vi
1,5kr. det är ett mycket bra avtal. Har du frågor, kontakta Ralf Melin vDG/LC
Saltsjöbaden. Mobilnr: 070-328 72 04.
En viktig sak. Ni klubbar eller ZO som vill ha mig på besök. Tag kontakt med mig så kan
jag planera in detta i min kalender. Det är väldigt trevligt att komma på klubbarnas
månadsmöten.
Vi kommer att ha en medlems värvnings kampanj i Markaryd Fredag den 23 nov för att
få igång en klubb där igen. Det är Bert Oredsson LC Vittsjö/Bjärnum Rolf Jacobsson LC
Traryd ZO Zon1 smat Jag som är på plats.
Var rädda om er där ute och tänk Lions.
Tack för er uppmärksamhet.
Med många Lionshälsningar
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