Nyheter från Lions distrikt 101 SM nr 4 oktober 2018.
”Den vår de svage kalla höst” är här. Blåst, kyla, regn! Men nu kan vi
njuta av de fantastiska färgerna träden bjuder oss på och kura inomhus
med värmande filt, levande ljus och en bra bok! Lionsarbetet är också i
full gång.
Distriktsmöte
Årets första DM hölls i Kalmar. Tack klubbarna för ett fint arrangemang!
Trevligt program i fina lokaler!
Protokollet kommer att skickas ut, men några saker kan vara skäl att ta
upp även här
*Guvernörsrådet har beslutat att stötta Special Olympics, som arbetar
med idrott för ungdomar med funktionshinder med 250 000 kr så att
Sverige kan delta i en sammankomst i Abu Dhabi. I gengäld får lions god
PR.

*

Lions forskningsfond: stipendieutdelning i Linköping den 10
oktober kl 17 i Hasselquistsalen 511. Alla lions välkomna!

*

Zonordförande saknas fortfarande i zonerna 2 och 4. Någon
måste ställa upp! Utbildning för ZO kommer att samordnas i hela landet.

*

Totalt ca 7,8 miljoner kr har vårt distrikt betalt ut till olika

ändamål!!

*

Påminnelse om de gemensamma inbetalningar som beslutats
på Riks- och Distriktsmöten.

*LC Kalmar har massor av sjukvårdsmaterial, men i Litauen, dit man
brukar skicka sakerna, behövs inte mer. Om ingen annan klubb kan ta
hand om och skicka grejorna till någon plats där de behövs, måste de
slängas.
Nomineringar
Glöm inte att nominera bra kandidater till de olika posterna! ( se utskick
från distriktsvalnämnden!)
Från tall till pall
Det uppskattade lägret kommer inte att anordnas 2019.

Nya medlemmar
Aneby: Anna-Karin Gustafsson
Karlskrona: Malin Nordin
Mönsterås: Leif Axelsson
Norra Tjust: Helena Djerv, Leif Djerv
Växjö Dacke: Emanuel Nuss VÄLKOMNA!
Den gångna månaden har medlemsantalet ökat med +2 netto! Målet är
lite närmare. Bar jobbat! Fortsätt så!!
Kassor
En del klubbar har mycket pengar ”på kistbotten”. Insamlade medel ska
användas till något bra. Det finns massor att hål att stoppa dem i!
Organisationsnummer
Banken kan begära att man har ett sådant. Det får man på
skattemyndigheten.
Namnbyte
LC Kalmar/Unionen heter numera LC Kalmar/Skälby. Hoppas ni får stor
framgång under det nya namnet!
Lions Quest
På DM efterlystes info om LQ för lionsmedlemmar. Planering för sådana
möten pågår.
Glöm inte att
Vara stolta lions! – respektera varandra – ta hand om er – HA ROLIGT!

Britt-Mari Sellbrink
DG 101 SM

