Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Så fick vi vinter på riktigt. I början på månaden var det -17 grader hemma hos mig en morgon. Det är alldeles
för kallt i min smak. Det märks iallafall att vi går mot ljusare tider och att dagarna blir längre.

Distriktsråd 3
I lördags hade vi distriktsråd i Örebro på Scandic Väst. Trevligt att så många kom.

Kulturstipendium
Ni glömmer väl inte bort att nominera någon till distriktets kulturpris som delas ut på Distriktsmötet i
Västerås. Kommittén för Kulturstipendium består av DG Britt Nilsson, IPDG Margareta von Wachenfeldt,
DK Torsten Zackrisson och 1VDG Ulf Carlsson. Nomineringen skickas till mig och ska vara kommittén
tillhanda senast 1 april 2018.

Zonordförande
Ni som zonordförande är viktiga i distriktsarbetet och det är viktigt att ni på era zonmöten tar upp frågan om
distriktssammanslagningen för information och diskussion.

101b:s hemsida
Bidra gärna med artiklar och bilder till vår hemsida för 101 B. Skicka era bidrag till Lars-Eric Jacobsson, Lc
Kilsbergen. Mail: larseric.jacobsson@swipnet.se

Medlemsantal
Vi är just nu 876 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. Vi har tappat 32 medlemmar under året,
men vi har också fått 32 nya medlemmar under året. I hela världen är vi 1.427.712 medlemmar.
Inger Persson gör ett förträffligt jobb med att påminna oss som glömmer att göra månadsrapporterna i tid. Hon
har också fått oss att börja rapportera aktiviteter i MyLCI

Missa inte årets medlemssatsning – medlemskampanjen!
För varje ny medlem du tar in till din klubb har du möjlighet att
delta i utlottning av resa till Convention i Milano 2019.
Dragning av vinnare sker vid Riksmötet i Ronneby 2018. Du kan
göra en viktig insats för Lions genom att bidra till att vi blir fler
medlemmar!
Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i MyLCI
när den nya medlemmen registreras.

Britt Nilsson
DG 101B

Nya EU-regler
Nya EU-regler från maj 2018 ersätter PUL (personuppgiftslagen) angående publicering av registrerade medlemmar
utanför EU´s gränser. Dokument från Kent Benediktsson, registeransvarig MD 101 har skickats ut till presidenter
och sekreterare i klubbarna.

Artister promotar Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn,
”De glömda barnen”
Den har redan varit i vårt distrikt i Västerås, Karlstad och Örebro.
Den går även i Malmö, Eskilstuna, Leksand, Göteborg, mm.
Turnéplanen kan du hitta på Lions hemsida.
Äventyret Alladin ger oss i Lions en chans att synas i våra gula jackor och att efter
föreställningen samla in pengar till De Glömda Barnen och sprida information om
både Lions och De Glömda Barnen.

Conventionandelar
Grattis Lc Åmål som vann i conventionchansen.

Lions pris för miljö och hållbar utveckling
Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan också öka kunskapen om Lions och hela vår verksamhet hos
allmänheten. Beslut om utdelning fattas av guvernörsrådet på förslag av priskommittén. Utdelningen sker i
samband riksmötet. Priset utgörs av upp till 100 000 kr och diplom. Priset kan delas mellan flera pristagare.
Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar
miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil.
Lämna förslag på pristagare på www.lions.se under fliken Medlemmar och Miljö senast söndag den 31 mars.
Skriv vem som lämnar förslaget, lionsklubb, kontaktuppgifter till kandidaten, samt vad som motiverar priset.
Exempel på aktiviteter som ligger i linje med priset: Bilpooler, Second hand, Nya affärsidéer: Lagning av
jeans ingår i priset vid köp av nya. Personer som driver frågor om klimat och hållbar livsstil. Folk som tar
hand om mat som blir över. Du kan läsa mer på www.lions.se/medlemmar

Utbildning i Hallsberg
Lördagen den 24/3 kommer vi att ha utbildning i Hallsberg på Hotell Stinsen. Det kommer att vara flera
utbildningar samtidigt.
Dels blir det en utbildning för nästa års Zonordförande och nästa års Presidenter. De kommer att bli kallade
till utbildningen i Hallsberg av sina zonordförande. Det händer mycket inom Lions och det är viktigt att gå på
utbildningen även om du varit president eller zo tidigare.
Vi inbjuder samtidigt till en utbildning för dig som är nyfiken på att lära dej mer om Lions. Du är lika
välkommen vare sig du är ny i Lions eller om du har varit med länge. Den utbildningen kommer också att
skickas ut till klubbarna via zo. Hör av dej till mig om du är intresserad men inte sett någon inbjuddan.

Ungdomsläger
Sommaren 2019 är det dags för vårt distrikt att anordna ungdomsläger igen. Lägret kommer att vara i zon 1.
.

Glasögoninsamling
Det har förekommit rykten om att Lions har slutat med glasögoninsamling. Det stämmer inte.
Vision for all tar fortfarande emot glasögon. När ni tvättat glasögonen skickar ni dem till följande adress:
VISION FOR ALL c/o Hjärta till hjärta, box 1235, 58112 Linköping De ska skickas som Företagspaket.
Kontaktperson är Ingvar Gardell 0762-132883. Det går även bra att åka till Linköping och lämnas glasögonen.

Kassörer
Jag behöver få in uppgifter från samtliga klubbars kassörer över hur våra insamlade medel för delade sig för
Lions året 2016/17. Hur mycket pengar delade er klubb ut a) lokalt, b) nationellt och c) internationellt? Jag
behöver de här uppgifterna så fort som möjligt för jag ska redovisa dem på GR 5 i Södertälje 24/2. Där
kommer jag att redovisa hur det såg ut för vårt distrikt som helhet och inte för varje enskild klubb.

Nästa års styrelse
Det är dags att besluta om nästa års styrelse i klubbarna. Det ska rapporteras in till MyLCI under mars månad.

Distriktsmöte nominering till posten som 2 VDG och att nomineringen skickas till, senast den 1 feb.
Passa på att anmäla er till vårens Distriktsmöte i Västerås Aros Congress Center den 28 april.
Ni fick ett mail från Sven-Eric von Wachenfeldt den 3/1 med inbjudan och information. Ni kan också hitta mer om
distriktsmötet på 101b:s hemsida eller facebooksida Lions Distrikt 101B.

Ta det försiktigt i det omväxlande vädret och var rädda om varandra.
Britt Nilsson
DG 101 B

