Nyheter från Lions distrikt 101 SM. Nr 5 den 5 november 2018

Lionsvänner!
Nu är det bara 48 dagar kvar till julafton, och om 26 dagar är det första
advent! Tänk så mycket vi ska hinna göra innan dess! Så många lotter,
tomtar och kärvar vi ska sälja, och så många människor vi ska hinna
hjälpa!
Nya medlemmar
Vårt distrikt har fått 9 nya medlemmar under oktober!
Bertil Samuelsson, LC Alvesta
Torsten J. Arnbro, LC Karlshamn
Kenneth Eideberg, LC Karlskrona
Ing-Marie Groth, LC Karlskrona
Lennart Ahlstedt, LC Nässjö
Jan-Agne Casel, LC Nässjö
Per-Arne Rångeby, LC Nässjö
Göran Adolfsson, LC Tingsryd
Jesper Sörensen, LC Västervik
Välkomna alla! Hoppas ni kommer att trivas!
Till klubbarna: Ta väl hand om de nya och se till att ni behåller de
medlemmar ni redan har!
Enkät
En enkät kommer i dagarna att skickas ut till klubbtjänstemän från LCI
(Lions Clubs International). Ju fler som svarar på den desto bättre kan LCI
stödja klubbarna.
Klubbesök
Nu håller vi på att planera in besök i klubbarna. Tyvärr kan vi inte alltid
komma den dag ni önskar, men vi gör så gott vi kan. Hör av er, ska vi,
2vDG, 1vDG och DG, göra vårt bästa för att besöka alla. Det är ett
jättetrevligt sätt att få möta lions och se all verksamhet!
De glömda barnen
Fram till årsskiftet är de syriska barnen i fokus för Lions insamling.

Nomineringar
Det är dags att nominera till både distrikt och multipeldistrikt (Sverige).
Plocka fram de förmågor ni har i era klubbar! Till MD ska nomineringarna
vara inne före årsskiftet. De nominerade måste förstås vara tillfrågade.
Distriktsvalnämndens förslag till ny DG är Göran Johnsson, LC Nässjö.
Distriktssammanslagningen
Arbetet inför sammanslagningen av distrikten S och SM till ett nytt distrikt
S (Söder) pågår. I god samarbetsanda går arbetet framåt.
SAKNAS:
Zonordförande i zonerna 2 och 4! Detta innebär att klubbarna i de zonerna
inte får möjlighet att träffas på möten mm. Snälla, NÅGON borde kunna
ställa upp!!
Tre representanter till New Voices. Ylva Sjöholm, LC Vimmerby, har tagit
på sig den del, som handlar om medlemmar. Ledarskap, kommunikation
och service saknar representanter. Det måste inte vara kvinnor, men
avsikten är att man ska få in NYA RÖSTER i Lions!
Medlemsavgift till distriktet
De medlemsavgifter, som ska betalas till distriktet, grundar sig på det
medlemsantal, som klubben hade den 1 juli respektive 1 januari. För dem,
som går ur efter respektive datum, måste avgiften betalas.
Gratulation
LC Uppvidinge har fyllt 50 och firat med en härlig jubileumsfest. GRATTIS!

Tack alla för det fantastiska arbete ni gör för att hjälpa människor! Kom
ihåg att ni ska trivas och ha roligt!! Då går allt så mycket lättare.
Uppmuntra varandra och var generösa med ert beröm!

Britt-Mari Sellbrink, DG 101 SM

