Distrikt 101B

Vi hjälper
DG:s Månadsbrev
Det är snart slut på juni och midsommar har passerat. Det har snart också mitt DG-år. Det har varit ett mycket
speciellt och intressant år. Tack för att jag fick ert förtroende att vara er distriktsguvernör 2017-18. Jag har
upplevt så mycket och jag har lärt mig så mycket av er alla i vårt härliga distrikt.

Medlemsantal
Vi är just nu 840 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar..
Vi avslutade Lionsåret med att vara 837 medlemmar så det har redan tillkommit 3 nya medlemmar. Jag
hoppas att det fortsätter så. I hela världen är vi just nu 1.452.773 medlemmar
Vi har tappat 75 medlemmar under året, men vi har också fått 47 nya medlemmar under året. Det inebär att
just nu ligger vi på -28 varav nästan hälften har försvunnit under juni månad. Lc Fagersta har beslutat sig för
att lägga ner sin klubb och vi får tacka klubben för det jobb och engagemang som de lagt på Lions verksamhet
sedan klubben startades i maj 1953.

Distriktssammanslagningen
På Riksmötet i Ronneby beslutades det att vi skulle gå från 10 distrikt till 5 distrikt 2019-07-01. Distrikt 101 B
går samman med distrikt 101 GD. Det nya namnet på vårt blivande distrikt blir 101 M. Övriga distrikt slås
samman enligt följande: 101 N+ 101 P = 101 N, 101 SM + 101 S = 101 S, 101 SV + 101 VG = 101 V och 101
U + 101 A = 101 O. Kändes det svårt att komma ihåg, tänk på dem var de är belägna. (Norr, Väst, Syd, Ost,
Mellan eller Mitt).

Kommande Lions år.
Vårt första DR (distriktsråd) kommer att hållas i Hallstahammar lördagen den 22 september. Boka in det
datumet i almenackan för det kan bli extra Distriktsråd samtidigt.

Lions första kvinnliga världspresident.
Guðrún Yngvadóttir.

Det hann att ta slut även på juni och mitt DG år innan jag fick iväg det sista månadsbrevet. Tack för mig och
lycka till DG Ulf Carlsson.

Britt Nilsson
IPDG 101 B
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