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Nu börjar hösten komma på fullt allvar efter en fantastiskt härlig sommar och det är även i
september Lionsarbetet startar ute i klubbarna, med allt vad det innebär. Det känns otroligt
spännande och roligt med alla utmaningar vi har att arbeta med. Jag upprepar åter igen att
målet måste vara att ”Det ska vara kul att vara Lion” . Vi gör det tillsammans.” Det mesta
ordnar sig och det som verkar omöjligt, tar bara lite längre tid!!! En bra målsättning tycker
jag!!
Distriktsrådsmöte 1
Lördagen den 22 september hade vi vårt första Distriktsrådsmöte i
Hallstahammar. Vi var ganska många, ca 30 medlemmar på mötet och
det gläder mig mycket. Mötet kännetecknades tycker jag av bra förslag,
bra rapporter, bra diskussioner och en mycket trevlig stämning. Vilket
suveränt distrikt vi är!! Jag är så stolt!!! Protokollet kommer inom kort
på distriktets hemsida, www.lions101b.se interna sidor och där skriver
du lösen ulf.
Jag vill också passa på att än en gång Tacka Lc Hallstahammar för ordnande med lokal, fika
och lunch åt oss deltagande!!
Internationella världsliondagen
Påminner om att den 8 oktober är den internationella Världsliondagen,
ett perfekt tillfälle att synas på samhället och samla in till De glömda
barnen, den sista insamlingsperioden börjar då och pågår fram till
årskiftet. Kort med swishnummer har zonordförande fått på
distriktsrådsmötet och ska fördelas till klubbarna i zonen.
Lionsklubbar betalar som vanligt in till distriktskassören på konto BG
5778-8648 och märker inbetalningen med avsändande klubb samt
DGB. Viktigt!!
När det gäller allmänheten så kan de betala till swish: 9019480 eller PG 901948-0, märk
bidraget med DGB.

Miljöansvarig
I varje distrikt ska det utses en Miljöansvarig som ska fungera som
samordnare i distriktet när det gäller miljöfrågor. I min verksamhetsplan
så har jag skrivit lite om miljöarbetet. I vårt distrikt kommer Ronnie
Sandström, Lc Tillberga att vara miljöansvarig och han tar gärna emot
goda exempel och ideer kring miljöarbete. Hans mailadress är
ronnie.solvere@gmail.com

Conventionandelar
På distriktsmötet togs det beslut om att även i år anordna en försäljning av
conventionandelar för att få möjlighet att komma till Milano på
Convention 2019 för 100 kr. VDG Anders Falke kommer att skicka ut
information om Conventionandelarna. Klubbarna kommer att få tilldelade
andelar utifrån medlemsantal. Dragning kommer sedan att äga rum vid
distriktsråd 3 i februari. Läs gärna i Lion tidningen Lennart Hanssons, Lc
Åmål, välskrivna reportage från Convention i Las Vegas. Han var vinnare
av Conventionchansen till Las Vegas.
Riksvalsnämnden (RVN)
Alla klubbar har fått information från RVN om nomineringar till
befattningar i MD 101. I närtid behövs nominering till MD, Global
Service Team, GST, då den valde har valt att lämna uppdraget. Ni
kan skicka alla nomineringar direkt till riksvalsnämnden
val@lions.se eller via --distriktet till distriktsvalsnämndens
ordförande ake.nyquist@gmail.com senast den 30 september.
Obs! Den lion som nomineras skall personligen ha accepterat
nomineringen innan den skickas iväg.
Ungdomsutbyte
Sverige har ett avtal med Australien om utbyte med ungdomar. YED Anita
Hult efterlyser nu om någon Lions kan ta emot en 18-årig australiensk
flicka under 14 dagar, antingen den 2 december till 19 december eller 19
december- 6 januari. Det behöver inte vara en Lionfamilj.
Kontakta YEC Måd Lagerqvist, Lc Surahammar maddan51@hotmail.com
snarast om Ni har någon som är intresserad.

My Lion (nya appen)
Nu är MyLion appen godkänd i Europa, via denna app hålla kontakt
med andra lions, registrera aktiviteter, bli inspirerade och dela
aktiviteter, foton och berättelser för att inspirera andra. För att kunna
använda appen behöver du veta ditt medlemsnummer.
På http:// www.mylion.org/?language=sw hittar du instruktioner hur
du laddar ner, registrerar dig. Se även www.MyLion.org
Ny GST i distrikt 101-B
Pågrund av ökad arbetsbelastning har Christer Westberg, Lc Askersund, fått lov att säga ifrån
sig uppdraget som GST i vårt distrikt.
Owe Lantz, Lc Köping, tar över uppdraget. Jag hälsar Owe välkommen!!!
Månadens positiva kom ihåg:
”Framtidstro ger livsglädje”
”Jag kan, jag vill, jag ska!”
Njut av livet!
Ulf Carlsson, DG 101 B

