Nyheter från Lions distrikt 101 SM nr 6 december2018

Äntligen advent! Granar, ljusslingor och adventsstakar överallt. Och så det lilla ensligt
fladdrande första levande ljuset i den smyckade staken. Så hoppfullt! Nu gäller det
att njuta!

Distriktsråd
I Djursdala utanför Vimmerby hade vi distriktsråd. Många punkter var det på
agendan. De viktigaste kommer med i punkterna nedan.
Nya medlemmar
Den senaste månaden har vi fått två nya medlemmar:
Leif Nilsson, Karlskrona LC
Monica Olsson, Nybro LC
Välkomna!!
Tyvärr har vi tappat fyra, så nettotalet har minskat med två!!
Nomineringar
Ni har fått blanketter för nomineringar. Det är jätteviktigt att ni nominerar till posterna.
Som ni ser är det mycket nyheter på grund av distriktssammanslagningen.
Nomineringarna till distriktet S(ödra) skall vara Paul Josefson tillhanda senast den 31
januari 2019 (josefsonp@gmail.com).
Nomineringar till multipeldistriktet skall skickas till val@lions.se senast 30 december
2018 med kopia till Paul.
Alla nominerade måste vara tillfrågade.

Water means life
Insamlingen pågår 1 januari till 30 juni. Det har diskuterats om det är säkert i
Somalia, dit insamlingen ska riktas. Inga arbeten kommer att inledas, om inte
säkerhet kan garanteras. Betala in era bidrag till distriktskassören och märk
betalningen med WML.
Oskarshamnslägret
I år blir det inget i läger i Oskarshamn, eftersom utbildningen för ledare lagts ner. En
liknande utbildning finns i Ädelfors, varför man jobbar på att kunna arrangera ett
läger där. Betalningen till läger ska alltså enligt DM-beslut ändå göras.
Livskvalitetspriset
Fighteranda! Visa att det går trots stora svårigheter! Nominera till
josefineost@hotmail.com med namn och person- och prestationsbeskrivning senast
28 februari 2019.
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Zonordförande
Vi har fått en ZO i zon 4! Välkommen Lennart Redborn, LC Mönsterås!
Melvin Jones Fellow
Många klubbar har möjlighet att skicka efter MJF på grund av de medel man betalat in till
LCIF. En lista finns på de pengar som varje klubb har. Visa er uppskattning för
medlemmar eller andra utanför klubben som gjort stora insatser för Lions!
Klubbesök
Vissa dagar är det fler klubbmöten, andra färre. Det kolliderar ganska ofta. Vi, DG, 1VDG
och 2VDG hoppas ändå få ihop schemat för besök. Hör av er! Vi kommer gärna!
Rapporter
Glöm inte att rapportera in aktiviteter!! Skulle man gå efter antalet rapporter, som kommit
in, är Lions en väldigt inaktiv rörelse! Rapportera till vår GST(Global service team) Bengt
Persson. Rapporterna skulle kunna ge en idébank, som alla klubbar kan få idéer från!
Fadder
Faddern har en mycket viktig uppgift i klubben. Han/hon ska se till att den nya medlemmen
tas emot väl, att den får uppgifter, som stimulerar och att inte ”fadderbarnet” lämnar
klubben utan starkt vägande skäl. En uppgift som varar hela lionslivet!
Lionsvänner
Några klubbar har tänkt starta en ”vän-verksamhet” En skrivelse som ges till bl.a. SPF och
PRO (nya pensionärer) och kanske nyinflyttade beskriver Lions arbete och erbjuder
”vänskap”, dvs. möjlighet att vara med på möten och delta i aktiviteter. Kanske något för
flera klubbar. Vi behöver medlemmar!!
TACK för ert jobb och ert engagemang!!
LYCKA TILL med alla julaktiviteter!!
Ha en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT 2019!!
Glöm inte att det ska vara ROLIGT att vara med i LIONS!!

Britt-Mari Sellbrink,
DG 101 SM

