Nyhetsbrev 101B juni
Ingrid Johansson LC Fjugesta på plats
vid ögon-kliniken i Burkina
Faso. Jag överlämnade
distriktets MJF till presidenten
vid DG- besöket hos LC
Fjugesta eftersom Ingrid
fortfarande var i Burkina Faso.
Information från GR-möte 6
och Riksmötet i Upplands Väsby.
– Inget nytt avtal med
Radiohjälpen/Världens Barn.
– Riksmöte beslöt att Lions Clubs
International MD 101 Sverige reducerar
antalet distrikt senast den 1 juli 2019. En
arbetsgrupp tillsätts för att planera och
genomföra den nya distriktsindelningen.
Processen skall ske i samråd med klubbar
och distrikt.
- Höjning av den nationella
medlemsavgiften med 40 kr till 340 kr per
år och medlem.
Val
- Mats Granath LC Trollbäcken valdes till
guvernörsrådsordförande (GRO) 20172018.
– Nils-Erik Borgström LC Munkedal
valdes till vice guvernörsrådsordförande
(VGRO) 2017-2018.
– Förtroendevald revisor, ersättare 20172018 valdes Roland Thorstensson LC
Kilsbergen.

Kassar finns att köpa för 20
kr/st hos Elisabeth
Emanuelsdotter Voll LC
Pålsboda. 070-9546232
emanuelsdotter.elisabeth@gmail.com

Utmärkelser
- Ingemar Karlsson LC Askersund fick en
progressiv MJF för sitt förtjänstfulla arbete
i framtidsgruppen.
– Åke Nyquist LC Hallstahammar fick en
progressiv MJF för sitt förtjänstfulla arbete
som projektledare med De Glömda
Barnen. Distriktet 101 B:s insamlade
medel tom. den 8 maj blev 920 000 kr.
Totalt 4 715 000 kr. Endast 3 % i
omkostnader.

LCIF Lions hjärta. En vädjan till alla klubbar
att ge en gåva stor eller liten till LCIF:s
katastroffond. Vid kriser i världen är Lions
snabbt på plats tex: med mat, vatten, kläder
och tält.
”Svältkatastrofen i Östafrika”.
”En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ”.
Skicka pengarna till DK Torsten Zakrisson, LC
Pålsboda märk med ändamålet.
Utse en LCIF koordinater i varje klubb som kan
vara uppdaterad om de årliga händelserna. En
koordinator kan få tillfälle i klubben att
presentera LCIF.

Nyhetsbrev 101B juni
Lars-Eric Jacobsson LC Kilsbergen hjälper
gärna till med IT-frågor. Ställ frågorna till
honom via mail:
larseric.jacobsson@swipnet.se
Om någon vill köpa
tält att ha vid
aktiviteter ta
kontakt med Björn
Åström LC
Kristinehamn: bjornastrom@yahoo.com

Trevlig resa till
Convention i
Chicago USA, Britt
Nilsson, LC Kil
kommande DG för
2017-2018.

Ha en skön och trevlig juni!
Margareta von Wachenfeldt
DG

