Distrikt 101-B

DG:s Månadsbrev

Augusti

Trots att vi fortfarande har fina varma dagar och kvällar, så måste vi konstatera, att hösten är på gång.
Kvällarna blir mörkare, kräftorna doftar, likväl som surströmmingen och Lions arbete för det nya
framgångsrika året börjar. Vi har många spännande, roliga och angelägna frågor att arbeta med.

Distriktsrådsmöte 1
Kallelse har gått ut till de som är kallade. Övriga intresserade är välkomna. Lördagen den 22 september 2018,
kl 10.00-15.00. Mötet kommer att äga rum i Hallstahammar i Lions Hallstahammars klubblokal, Åsby Hem
och Trädgård, Åsby 7 Hallstahammar.
Dagordning finns på hemsidan www.lions101b.se
Anmälan senast fredagen den 14 september. Gärna tidigare. Fika serveras 09.15.Önskas specialkost vid fika
och lunch så ange detta vid anmälan.
Mailadress:ulfcarlsson06@gmail.com eller dg101b@lions.se
0760-43 64 96

Riksmötet
På riksmötet i Ronneby i maj beslutades om oförändrad nationell avgift, 340 kr/medlem, 170 kr rabbaterat
pris till max fyra medlemmar i samma familj samt för medlemmar under 30 år.
Vid riksmötet beslutades även att rekommendera klubbarna nedanstående nationella insamlingsmål:
Pengapåsen
Lions Katastrofberedskap
NSR projekt
Fonden för funktionsvariationer
Tillsammans ”Lions Quest”
Tältprojektet ”Bring Quality to Life”
LEO Europaforum 2021
Lions Miljöpris

50 kr /medlem
100 kr /medlem
40 kr /medlem
50 kr /medlem, varav 10 kr till Paralympics
40 kr /medlem
40 kr /medlem
30 kr /medlem
10 kr /medlem

Totalt

360 kr/medlem

Lions Fredsaffischtävling 2018
Årets tema är ”Vänlighet har betydelse” och tävlingen är öppen för ungdomar i
åldrarna 11, 12 och 13 år. Några tidpunkter:
15 november 2018: Sista dagen för att skicka teckningarna till Distriktsguvernören.
1 december 2018: Sista dagen för Distriktsguvernören att skicka in distriktets
vinnande bidrag
15 december 2018: Sista dagen för Sverige att skicka in den vinnande teckningen till
USA.

Jag hoppas att flera av klubbarna i vårt distrikt tar tillfället att vara med i det här. Kontakta grundskolorna
som finns på din ort. Bra PR för klubben! Likaså kan man skapa vernissage på respektive ort där man kan
ställa ut samtliga teckningar. Jag kan intyga att det är mycket populärt.
Tävlingspaketet finns att beställa via webbshopen på www.lions.se

GAT
I förra månadsbrevet lovade jag lite mera information om bl a GAT. GAT betyder GLOBAL
ACTION TEAM och ska leda till ett samarbete mellan GLT (ledarutbildning), GMT
(medlemsutveckling) och GST (aktiviteter). I varje klubb,i distriktet och i MD (Sverige för
oss) skall det finnas en sådan grupp.

Jubileumsinsamlingen
Det finns fortfarande möjlighet för klubbarna att söka bidrag ifrån
Jubileumsinsamlingen. Kvar att söka är just nu 550 000 kr. Ansökningstiden är
förlängd till den 30 juni 2019. Läs mera info här:
http://www.lions.se/medlemmar/lions-hundraar.htm

Campaign 100
Kampanj 100 initierades i samband med LCIF:s 50-årsjubileum och är
den mest ambitiösa insamlingen i LCIF:s historia. Målet är att samla in
USD 300 miljoner under de närmaste 3 åren för att stärka våra
hjälpinsatser och finansiera behoven i en värld som ständigt förändras.
Lions Club International kommer att under dessa tre år att fokusera på
fem huvudområden: Diabetes, Miljö, Svält, Syn och Barncancer. Alla
dessa områden är även Melvin Jones Fellowship grundande.

Månadens positiva kom ihåg:
” Vi måste tillåta oss att misslyckas mer än en gång. Det ger oss förutsättningar att lyckas.”
” Inse att det är förspilld kraft att oroa sig.”

Njut av de fina höstdagarna!!
Hälsningar
Ulf Carlsson
DG 101 B

