Nyheter från lions distrikt 101 SM - juli 2018

Hej alla lions i distriktet!
Först vill jag tacka er för det förtroende ni gett mig att bli guvernör för ert distrikt! Vi ska jobba
tillsammans för att göra det här året till ett riktigt fint lionsår. Att få ett bra år är inte ett enmansjobb.
Varje medlem, zon och klubb gör ett bra distrikt. Jag vet, att ni alla gör ett fantastiskt jobb för att
hjälpa era medmänniskor i hela världen.
Las Vegas!
Att få vara tillsammans med 20 000 lions, som har samma värderingar som vi och tror på att vi
tillsammans kan hjälpa till att skapa en bättre värld för många miljoner människor, kändes
fantastiskt.
Vi fick också vara med att installera den första internationella presidenten från Island och den
första kvinnan(!), Gudrun Yngvadottir
Medlemmar
Vi måste bli fler! Vi måste behålla de medlemmar vi har! Vi måste få in fler kvinnor i klubbarna! Vi
måste få in fler yngre medlemmar!
Några enkla knep, som kanske kan vara till hjälp vid rekrytering och ”att stänga bakdörren” bifogas
detta brev. Kanske något tips kan vara användbart.
Distrikten
Beslut om nya distrikt togs på Riksmötet i Ronneby. Det innebär för oss, att vi kommer att slås ihop
med 101 S, dvs. största delen av Skåne, den 30 juni 2019. Vårt namn blir 101S (=söder). Vissa
kontakter har redan tagits inför sammanslagningen. Förslag till ordningen när det gäller nuvarande
vDG, från dagens båda distrikt, har också tagits fram. Det här med distriktsammanslagningen
kommer inte att påverka klubbarna och deras arbete nämnvärt.
Nya datalagen
En blankett med godkännande att lägga upp register för lions finns med som bilaga. På senaste
distriktsrådet beslutades, att alla klubbmedlemmar skall fylla i den. Den ska sedan, precis som nya
medlemmars, förvaras hos sekreteraren i respektive klubb.
Nyheter inom Lions
Under den närmaste tiden kommer du att få höra mycket talas om GAT och Campaigne 100 och
New Voices. Återkommer med mer info om dessa. Är du nyfiken kan du gå in på nätet och söka.
Klubbesök
Både jag, 1vDG och 2vDG är pigga på att hälsa på i klubbarna. Bjud gärna in oss! Om ni inte gör
det, försöker vi själva hitta dagar för besök.
Datum att anteckna
Den 22 september är det dags för första distriktsmötet. Det blir i Kalmar och vi hoppas på massor
av folk!
Den 8 oktober år Internationella Liondagen. Då är det jättebra om klubbarna visar sig extra mycket!
Tack alla, för det ni gör!
Med förhoppning om ett riktigt bra år!
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