Distrikt 101B

Vi hjälper

DG:s Månadsbrev - Juli
Hej alla Lions i 101B och välkommen till det nya Lionsåret 2018/2019!
Här kommer mitt första nyhetsbrev till dig. Jag hoppas att alla har en
fin sommar med härlig avkoppling. Jag har fortfarande inte hunnit
smälta allt som jag har haft förmånen att uppleva i Las Vegas. Det
var en bra utbildning, mycket bra convention, fantastisk parad men
framför allt att få träffa Lionsmänniskor från hela världen som man
hade en gemenskap med, utan att ha träffats innan.

Några viktiga frågor
Gemensamt distrikt med 101GD:
Beslut fattades på Riksmötet (RM) i Ronneby. Namnförslaget är 101M. Sammanslagningen
behöver godkännas av Internationella styrelsen. I april kommer vi att hålla ett gemensamt
distriktsmöte inför starten 1:a juli 2019.
Medlemsutveckling
Vi är just nu 840 medlemmar i vårt distrikt fördelat på 43 klubbar. Vi tappade 75
medlemmar under förra verksamhetsåret, men samtidigt har vi också fått 47 nya
medlemmar. Det innebär att vi avslutade verksamhetsåret med minus 28 medlemmar.
Nu måste vi hjälpas åt att vända utvecklingen. Till att börja med, se till att behålla alla
klubbar, medlemmar och nyrekrytera. Vi behöver fler kvinnor i klubbarna men även få in fler
yngre medlemmar. Mitt mål är att varje klubb tar in minst en ny medlem och att vi lyckas
behålla i stort samtliga medlemmar.
Ökad kunskap och delaktighet
Mitt motto är att det ska vara kul att vara Lion och att vi gör saker tillsammans.
Kunskapen om Lions verksamhet varierar och jag anser att det är viktigt att man ute i
respektive klubbar sprider information om Lions och vår verksamhet. Vi lär av varandra.
Lions behövs och Lions behöver bli en starkare organisation i Sverige. Krydda gärna möten
med programpunkter som till exempel föredragshållare, besök på företag eller
organisationer i samband med möten.
[Skriv här]

GR 2 2018/2019
GR 2 2018/2019 äger rum den 24-26 augusti på Quality
Hotell 11 i Göteborg. Den internationella presidenten
Gudrun Bjort Yngvadottir från Island kommer att närvara
vid mötet. Hon är vår första kvinnliga internationella
president, som dessutom kommer från Norden. Alla våra
medlemmar är välkomna att komma och träffa henne.
Anmälan kan göras via hemsidan Lions.se senast
2018-08-12.
Nyheter inom Lions
Under den närmaste tiden kommer ni att få höra mycket talas om GAT, Campaign 100
och New Voices. Jag återkommer med mer information om detta.
Kalendarium
-Tisdagen den 7 augusti 2018 har zon 1 sitt första upptaktsmöte i Arboga. Samling kl 18:00
utanför Trefaldighetskyrkan. Anmälan senast den 3 augusti 2018, gärna klubbvis, till
klubbmästare Paul Eknöland paul.eknoland@telia.se, 0706975049. Inbjudan är utskickad.
-Lördagen den 22 september 2018 kommer vårt första distriktsrådsmöte att hållas i
Hallstahammar. Eventuellt blir det även ett extra distriktsmöte. Inbjudan och mer
information kommer.
Distriktets hemsida
På distriktets egen hemsida Lions101b.se så är medlemssidans interna sidor nu uppdaterade
och lösenordet är : ulf .

Jag kommer alltid att avsluta mitt månadsbrev med några positiva komihåg;

Även en liten förändring kan betyda mycket
Bakom molnen ﬁnns alltid en klarblå himml

Med förhoppning om en fortsatt skön sommar!
Ulf Carlsson
DG 101B

