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Äntligen regn! Hela naturen njuter, svamparna tittar upp och energin
kommer tillbaka. Vi orkar tänka och agera igen. Med ny energi tar vi
oss an Lions-arbetet!
Guvernörsrådsmöte
Just hemkommen från GR nr 2 i Göteborg skulle jag vilja berätta en
mängd saker, som behandlades. Den största händelsen var förstås,
att vi fick träffa vår internationella president, Gudrun Yngvadottir –
första kvinnan och första islänning på den posten. Hon utstrålade en
sådan energi och entusiasm, att ingen kunde låta bli att ryckas med
och tänka, att nu vänder det för Lions! Vi ska få fler medlemmar, vi
ska kunna hjälpa fler och vi ska ha roligt på vägen!
Andra nyheter från mötet:
En fantastisk redogörelse för De glömda barnen. Idag går 3 600
syriska barn i skolan i Turkiet tack vare Lions. Den 8 oktober –
lionsdagen- är en mycket bra dag för att samla in pengar till denna
aktivitet. Använd fantasi och kreativitet och se till att ni syns på stan!
Insamlingen pågår fram till nyår. Kort med swishnummer kommer att
delas ut till alla zoner på distriktsmötet.
Genom New voices – nya röster- ska man arbeta för att få nya
medlemmar, gärna kvinnor. I varje distrikt ska finnas
kontaktpersoner.
Insamlingen Vatten betyder liv pågår t.o.m. september. De
insamlade medlen går då till vattenprojekt i Somalia. 2019 inleds
arbete med brunnsborrning i Tanzania.
Sverige är på tur att utse en representant i internationella styrelsen.
Varje distrikt får nominera en kandidat. Namn på kandidaten, som
skall ha gett sitt medgivande, lämnas till distriktsvalnämndens
ordförande, Paul Josefson, Eksjö. På riksmötet 2019 sker valet
Distriktsmötet i Kalmar den 22 september 2018
Det är fortfarande inte för sent att anmäla sig! Se till att alla klubbar
utnyttjar sin möjlighet att skicka delegater och påverka Lions
framtid!
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LCIF -50år!
Under dessa år har 1 miljard dollar betalats ut till många olika
ändamål. Pengarna kommer från medlemmar och klubbar. Tänk på
fonden vid uppvaktningar och minnesgåvor- Melvin Jones Fellow är
ett utmärkt sätt att både uppskatta någon som gjort insatser för lions
och stötta LCIF.
Till klubbkassörer
Glöm inte redovisa förra årets utbetalningar till lokala, nationella och
internationella ändamål till Jan Falk så snart som möjligt!
Till klubbarnas registeransvariga
Glöm inte att redovisa medlemstalet varje månad!!
Klubbesök
Vi, dvs. Vice distriktsguvernörerna och jag, vill gärna komma på
besök till klubbarna. Hör av er så att vi kan bestämma en dag som
passar.
Nya medlemmar
Färjestaden: Per Egelstam, Nils Lundby, Lena Sjhölinger
Norra tjust: Thomas Lindsköld
Vimmerby Linnéa: Mia Sevefalk
Välkomna!
Varje medlem hjälper ca 70 personer!! Lions gör skillnad!
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