Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Tiden går fort och det är redan december. Många av er har fullt upp med aktiviteter, det är Luciatåg,
julmarknader, mm. Ikväll ska jag till Garphyttan och gratulera Lions Klubb Kilsbergen till 40 års verksamhet.
Det ska bli trevligt. Glöm inte bort att be sekreterarna att lägga in era aktiviterer på MyLCI. Kom också ihåg
att rapportera till Torsten Zackrisson, vår distriktskassör om hur mycket pengar som ni har delat ut under
hösten som inte har gått genom honom. Jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och tack
för ert engagemang i Lions.

Fredsaffischtävlingen
Vinnande bidraget för MD 101 kom från Domsjö och var ritat av 11-åriga Molly
Johansson.
- Jag tycker att fred är viktigt . För det ska inte vara krig och alla ska få vara som
de är, skriver Molly Johansson.
Det bidrag som fick representera vårt distrikt kom från Hallsberg.

101b:s hemsida
Bidra gärna med artiklar och bilder till vår hemsida för 101 B. Skicka era bidrag till
Lars-Eric Jacobsson, Lc Kilsbergen. Mail: larseric.jacobsson@swipnet.se

Medlemsantal
Vi är just nu 876 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. I hela världen är vi 1.439.267 medlemmar
(nästan 1,5 miljoner Lions)

Missa inte årets medlemssatsning – medlemskampanjen!
För varje ny medlem du tar in till din klubb har du möjlighet att
delta i utlottning av resa till Convention i Milano 2019. Dragning
av vinnare sker vid Riksmötet i Ronneby 2018. Du kan göra en
viktig insats för Lions genom att bidra till att vi blir fler
medlemmar!
Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i MyLCI när
den nya medlemmen registreras.

Nya EU-regler
Nya EU-regler från maj 2018 ersätter PUL (personuppgiftslagen) angående publicering av registrerade medlemmar
utanför EU´s gränser. Dokument från Kent Benediktsson, registeransvarig MD 101 har skickats ut till presidenter
och sekreterare i klubbarna.

Britt Nilsson
DG 101B

Julklappstips
Artister promotar Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn, ”De
glömda barnen”
När finns den nära dej?
Västerås, Bombardier Arena, torsdagen den 4/1 2018 kl.18:00
Karlstad, Löfbergs Arena, fredagen den 5/1 2018 kl.18:00
Örebro, Conventum Kongress, lördagen den 3/2 2018 kl.13:00
Julklappstips köp biljetter till barn och barnbarn.
Den går även i Stockholm, Uppsala, Luleå, Göteborg, mm.
Turnéplanen kan du hitta på Lions hemsida.

Conventionandelar
Missa inte chansen att kunna komma till Las Vegas på Convention 2018
för 100:-. VDG Ulf Carlsson, Lc Kungsör har skickat till samtliga
klubbar om Conventionandelar. Klubbarna är tilldelade andelar utifrån
medlemsantal. Meddela Ulf hur många klubben vill ha, om ni avstår att
köpa så ska ni meddela även det.

Motioner
Två motioner inkom till distriktsrådet. Båda i rätt tid. En motion från Lc Fjugesta om Världens Barn och
samarbetet med Radiohjälpen, den andra från Lc Nora om fredaffischtävlingen. Båda motionerna är skickade till
GRO med avslag från distriktsrådet. Jag vill rikta ett stort tack till båda klubbarna, det är bra att vi har engagerade
medlemmar som skriver motioner.

Distriktsmöte
Det går redan nu att anmäla sig till vårens Distriktsmöte i Västerås Aros Congress Center den 28 april.
Ni fick ett mail från Sven-Eric von Wachenfeldt den 11/10 med inbjudan.

Distriktsråd 3
Nästa distriktsråd är den 17 februari i Örebro på Scandic Väst

Julhälsning
En julhälsning till er alla från GRO (Guvernörsrådets ordförande) Mats
Granath och hans hustru Ylva.

Var rädda om er och må gott.
Britt Nilsson
DG 101 B

