Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Mars har gått fort och nu har vi fått sommartid, det passar mig bra för jag är en morgonmänniska dessutom är
det ljusare när jag kommer hem efter jobbet. Snödropparna tittar upp inefter väggen och en ensam krokus
sticker upp genom snön. Vi går mot härliga tider.
Mars månad har jag använt till att besöka Lc Säffle och Lc Hallstahammars klubbmöten samt zon 4:s zonmöte
i Nora, innan månaden är över ska jag även hinna med zon 5:s zonmöte i Degerfors. Det är trevligt att komma
på era möten och höra hur ni har det i era klubbar och zoner. Det görs så mycket bra.

Styrelse för 2018-2019
Det är dags för sekreterarna i klubbarna att lägga in klubbens tjänstemän för Lionsåret 2018-2019 i MyLCI om ni
inte redan har gjort det. I dagsläget har hälften av klubbarna i vårt distrikt lagt in nästa års styrelse.

Kulturstipendium
Två nomineringar har kommit in och två till är på väg. Sista dag är 1 april.

Medlemsantal
Vi är just nu 874 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. Vi har tappat 39 medlemmar under året,
men vi har också fått 37 nya medlemmar under året. I hela världen är vi 1.443.730 medlemmar.

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.

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.

Utbildning i Hallsberg
Utbildningen i Hallsberg blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda. Jag återkommer om vi kan lyckas få
in någon nytt utbildningstillfälle innan sommaren.
Britt Nilsson
DG 101B

Ungdomsläger
Sommaren 2019 är det dags för vårt distrikt att anordna ungdomsläger igen. Lägret kommer att vara i zon 1.
Vill någon av er ställa upp som värdfamilj så hör av er till vår YEC Måd Lagerqvist i LC Surahammar.

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.

Utdelade medel Lionsåret 2017/18
Jag lyckades inte få in svar från samtliga kassörer om hur mycket pengar som delades ut av respektive klubb
a) lokalt, b) nationellt och c) internationellt under lionsåret 2016/17. Ifall er klubb av någon anledning inte
fick iväg sina uppgifter så är det ok att komplettera med dem i efterhand. Jag saknar uppgifter från minst 10 av
klubbarna. Maila mig så tar jag hand om uppgifterna.
De uppgifter jag fick in fördelade sig enligt följande
Lokalt
Nationellt
Internationellt
Totalt
1.200.000:- (46%)
680.000:- (26%)
705.000:- (27%)
2.585.000:-

Distriktsmöte
Distriktsmötet är i Västerås på Aros Congress Center lördagen den 28 april 2018. Lions klubb Hallstahammar
är arrangörer och har lagt ner mycket arbete för att vi ska få ett bra distriktsmöte.

Njut av de ljusare dagarna
Britt Nilsson
DG 101 B

