Nyhetsbrev 101B mars

Axplock från Distriktsmöte den 18
februari i Örebro
Lions Cancerforskningsfond
PDG Roland Torstensson, LC Kilsbergen,
redovisade aktuell information om Lions
Cancerforskningsfond. (LCFF) Han
påminde även om att det kommer att
ordnas seminarier i Uppsala samt Örebro.
Inbjudan till detta är utskickat till
klubbarna. Han informerade även om att
foldrar har köpts in och delades ut till ZO
för att sprida till berörda klubbar. Det togs
även beslut om att köpa in 2000 broschyrer
till nästa verksamhetsår för 101 B. Glöm
inte att gå in på hemsidan där man har
minnesbrev men även gratulationskort.
http://lcff.se/
Conventionvinnare
Grattis LC Askersund.
Ledarskapsutbildning
Utbildningen sker i Hallstahammar den 11
mars och i Karlstad den 25 mars.
PDG Åke Nyquist, LC Hallstahammar informerade om hur det går med ”De
Glömda Barnen” och förra årets insamling inbringade 5 miljoner kr och som
har bla investerats i 12 skolmoduler som
ger över 1200 barn skolgång. Det har även
investerats i över 80 tält som gett nära 600
personer ett ordentligt tak över huvudet.
Likaså har man levererat 3000 matpaket
och som gett 3000 familjer mat. Vidare har

det inköpts filtar, skolväskor samt skolmateriel. När det gäller ”De Glömda barn 2”
så har det hittills samlats in 2,3 miljoner.
Vidare har det samlats in 130 000 kr i samband med Afrodites turné samt Snövit. Allmänt är det ett stort intresse för De Glömda
Barnen i hela Lionsvärlden. Insamlade medel ska skickas till distriktskassören samt
märkas med De Glömda Barnen.
Galorna i distriktet Motown och Snövit
gav i ”bössorna” ca 23 000: - samtidigt
fick vi Lions visa upp oss i våra ”gula
jackor”.
Distriktsindelningen
Jan-Åke Rispling, LC Karlsborg, från
Framtidsgruppen redovisade gruppens tankar kring den distriktsindelning som för
närvarande diskuteras.
Sammanfattningsvis så har vi mycket att
vara stolta över och värna om. Men medlemsantalet minskar år efter år och priserna
ökar, sammantaget blir rörelsekapitalet
mindre och mindre i takt med detta.
Vi måste synliggöra Lions-stärka Lions
varumärke och stärka Vi – känslan i
organisationen
Vi måste omorganisera och utnyttja samordningseffekter och därmed frigöra medel
för att angripa de utmaningar vi har.
Vi måste minska spretigheten i organisationen och göra rätt saker.
Vi måste vara positiva och se möjligheterna nu och i framtiden.
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Välkomna
Jubileumsinsamlingen Lions 100 år.
Elisabeth Emanuelsdotter Voll,
LC Hallsberg informerade om jubileumsinsamlingen Lions 100 år och informationsbrev har gått ut.
Vidare har PR-paketet 100 år skickats ut
och kan även användas den 6 maj, 2017.
Broschyren om Jubileumsinsamlingen är
omtryckt och styrelsens personer utbytta
mot en gemensam mailadress. Samtliga
ZO fick med sig den nya broschyren till
klubbarna.
Kulturstipendiat.
Två nomineringar hade inkommit som distriktets kulturstipendiat. Mötet valde Martin Urech, f -95, sång från Karlstad. Stipendiet kommer att delas ut på DM i Örebro.
Slut på axplock.
För ytterligare information läs distriktsprotokollet som kommer att finnas tillgängligt
på distriktets hemsida.
GR-5 Kinna 25 februari
Världens Barn inget avtal klart än med
Radiohjälpen.
Ytterligare information kommer på
Lions.se hemsida (protokoll).
Beställning av handböcker för verksamhetsåret 2017-2018.
Skicka beställningen till VDG Britt
Nilsson LC Kil.
brittkickan@hotmail.com
Distriktsmöte den 22 april på Scandic
Väst, Örebro.
http://www.lions101b.se/Aarsmoete2017.html
Klicka på länken för att hitta anmälan,
kostnader och anmälan.

Riksmöte 2017 i Upplands Väsby
lördagen den 19-21 maj.
För ytterligare information klicka på
länken.
http://www.rm2017.lions.se/
”Vi Lions älskar att hjälpa”.
”Vi Lions finns på plats”.
”Vi Lions gör det möjligt”.

Det droppar från taken och vi går mot
ljusare tider.
Margareta von Wachenfeldt
DG

