Nyheter från Lions distrikt 101 SM nr 8, februari 2019

Snön har kommit! Den och de längre dagarna gör livet ljusare! Snart börjar
fåglarna sjunga och vi i Lions samlar oss för Alla hjärtans dag och påskaktiviteter.
Vad har hänt och Vad ska hända?
Nya medlemmar:
Aneby: Thorhallur Heimisson och Patrik Löfdahl
Högsby: Stefan Lundin
Målilla-Mörlunda: Stefan Wahl
Norra Tjust: Ågot Byström
Nybro: Kjell Persson
Olofström: Sinisa Dukanovic
Ryd: Åke Axelsson, Conny Hadelind, Christer Karlsson
Västervik: Lars-Erik Andersson, Hans Wretelind
Hjärtligt välkomna till Lions! Lycka till med ert arbete!
Tyvärr har vi under månaden förlorat lika många medlemmar. Två har avlidit, men
10 st har lämnat Lions. Vad beror det på? Hur hade vi kunnat förhindra det? Vad
ska göras för att vi ska bli fler? Kom ihåg målet + 38!!
Campaign 100
Om ni vill betala in till den, som alltså satsar på syn, diabetes, barncancer, miljö
och svält, ska detta göras till distriktskassören. Märk med Campaign 100/ svält
t.ex. Målet för den insamlingen är 100 kr per medlem och år under tre år!
Conventionlotteriet
Gratulationer till LC Lammhult, som vann dragningen! Trevlig resa!!
Handboken
Den finns nu bara på nätet. Vill någon ha den i pappersform går det att beställa
den från kontoret. Det medför en viss kostnad.
Riksmötet
Glöm inte att anmäla er! Ett riksmöte är alltid en trevlig tillställning med tillfälle
att träffa många fina människor, som delar er värdegrund.
Zon-ordförande
Det har inte varit någon kö på hugade ZO eller vZO. Du som har varit president:
Tag chansen att lära dig mer om Lions och vidga dina vyer.
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Den 13/4 blir det utbildning för ZO i Kalmar.
Medlemsregistret
Glöm inte att rapportera till det före den siste i varje månad även om inget hänt!!
LCIF
Det är önskvärt att ni i klubbarna utser en LCIF-ansvarig, som kan ta emot info.
Water means life
Fram till den 30/6 satsas pengar så att man kan påbörja grävandet av brunnar i
Somalia.
Glasögon
Nu ska insamlade glasögon skickas till;
Vision for all, c/o Hjärta till hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping
Hemsida
Om ni har en hemsida: se till att den är aktuell!
Om ni inte har en hemsida: Det är ett jättebra sätt att visa vem man är och vad
man gör. Hjälp att göra en kommer att finnas.
Kom ihåg: Var stolta Lions! Ta hand om er, varandra och andra!
Förnyelse + föryngring = framgång.
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