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God fortsättning på det nya året!! Jag hoppas att du och dina nära och kära haft
en skön och avkopplande jul och nyårshelg!! Ett nytt år med intressanta och
spännande projekt väntar på oss i LIONS!! Jag ser med tillförsikt på 2019! Vi har
under en lång period tappat mycket medlemmar både i distriktet och nationellt. En
del påstår att det är nya tider nu och ingen hinner längre med Lions. De kan inte ha
mer fel. Viljan att hjälpa människor och miljön har aldrig varit större, men det måste
vara på ett givande och roligt sätt. Så därför måste vi arbeta med att värna om våra medlemmar, men naturligtvis även
ta in nya medlemmar kontinuerligt. Åter igen så upprepar jag mitt motto ”Det ska vara kul att vara Lion och vi gör det
tillsammans”.
Conventionchansen
Påminner åter igen om att inte missa chansen att kunna komma till Milano på Convention 2019 för
100 kr. Som jag skrivit om tidigare så har VDG Anders Falke skickat ut i början av oktober till samtliga
klubbar, om Conventionandelarna. Jag har även i samråd med honom bestämt ,att vi förlänger tiden
för tecknande och rapportering av andelarna till den 25 januari. Då har de flesta klubbarna
fortfarande tid att ta upp det på månadsmötet. Viktigt att ni meddelar Anders hur många andelar ni
vill ha. Men självklart även de andelar ni tänker avstå från att köpa. Detta måste ske senast den 25
januri 2019, för att inte debiteras klubben.
Andelsbeloppet sätts in på distrikt 101 B:s bankgiro 647-3680. Glöm inte att märka betalningen Convention samt
klubbens internationella medlemsnummer och andelsbevisens nummer. VIKTIGT!!!
Bidrag till tidningen LION
Ett bra sätt att visa upp aktiviteter som man gör i klubbarna är att sända in reportage till
tidningenlion@lions.se
Tidningens redaktör Uno Hufvudsson vill att man fortsättningsvis skickar in det via mail med ort
och klubb som rubrik, all text i Word-dokument eller pdf. Allt bildmaterial sänder ni i samma mail
antingen pdf eller Jpg. Om det är flera bilder som till ett reportage, är det ok att sända i flera
mail, men glöm inte att märka alla mail med rubriken.
Bidrag till mitt Nyhetsbrev
Jag skrev i mitt förra nyhetsbrev att jag gärna tar emot material, som du vill att jag tar med i mitt
nyhetsbrev. Det kan vara bra tips och förslag på lyckade aktiviteter eller annat som kan intressera
våra medlemmar i vårt distrikt. Skicka det per mail till ulfcarlsson06@gmail.com
Kulturstipendium
Ni glömmer väl inte bort att nominera någon till distriktets kulturpris som kommer att delas
ut på Distriktsmötet i Ludvika. Hittills så har det kommit in en ansökan och jag hoppas att
det blir flera. Nomineringen skickas till mig och ska vara mig tillhanda senast 1 februari
2019.
Skickas till Ulf Carlsson, Hästvägen 8, 73632 Kungsör alt till ulfcarlsson06@gmail.com

Distriktsrådsmöte 3
Lördagen den 16 februari 2019, kl 10.00-15.00, kommer distriktsråd 3 äga rum i Hallsberg på Hotell Stinsen, Stortorget
3. Se även hemsidan www.hotellstinsen.com
Kallelse och dagordning kommer att skickas ut till de som är kallade. Övriga intresserade är mycket välkomna och det
skulle vara roligt om vi blev lika många som vid det första distriktsrådsmötet i Hallstahammar.
B la kommer dragningen i Conventionandelarna att äga rum. Dagordning kommer att finnas på www.lions101b.se i
början av februari.
Anmälan senast den 4 februari. Fika serveras från kl 09.15. Önskas specialkost vid fika och lunch så måste det anges
vid anmälan.
Anmäl dig till ulfcarlsson06@gmail.com eller dg101b@lions.se
Välkommen till Djungelboken The Musical!!
Hälsa på Baloo, Shere Khan, Baghera med flera. Särskilt erbjudande för Lions. Varje biljett
kommer att stödja De Glömda Barnen i Syrien för våra läger i Adana i södra Turkiet.
Erbjudande LIONS – alla går för barnpris. 375 kr/biljett i priskategori C , 425 kr/biljett i
priskategori B på de arenor som ej har priskategori C (425-590 kr ordinarie pris) på din arena
närmast dig. Gå gärna in på www.lions.se där du hittar mera information. Se även mitt förra
nyhetsbrev nr 6.
Riksmöte 2019 ( 30 maj-2 juni 2019)
Anmälan till Riksmöte 2019 i Västerås är öppen. På www.lions.se hittar du mer
information om riksmötet. Klicka på rutan för medlemmar. Användarnamn: 101b
lösen: ulf
Sista anmälningsdag för hotellrum är den 15 mars och sista dag för deltagande
är 15 april 2019.
Sveriges Lions miljöpris
Dags att anmäla kandidater till priset!! Senaste dag är den 13 januari 2019. Mera information om priset finns på
www.lions.se under fliken miljö. Där kan du också skriva in ditt förslag. Se även mitt förra Nyhetsbrev nr 6. Priset
kommer att delas ut på Riksmötet i Västerås.
Water Means Life (WML)-insamlingsperiod 2
Insamlingen till Lions Sveriges vattenprojekt Water Means Life till förmån för rent vatten i
Somalia, startar etapp 2 den 1 januari och pågår till den 30 juni 2019. Insamlade medel
skickas in som vanligt till distriktskassören på konto BG 5778-8648, märk med WML och
avsändande klubb.
Motioner
Motion till distriktsmöte skall vara distriktsguvenören tillhanda senast den 31 januari.
Val av vice zonordförande
Fortfarande så saknas det vice zonordförande till zon 4 samt zon 7. Förhoppningsvis hoppas jag att vi har dessa tillsatta
till nästa distriktsråd i februari. Jag uppmanar därför nuvarande zonordförande att försöka hitta en kandidat.

Månadens positiva kom ihåg:
” Gjort är gjort- framtiden börjar här och nu. Det är bara att gå vidare”.
” För att lyckas krävs ofta mod och beslutsamhet”.

Positivism föder framgång!!!
Ha en bra början på detta fantastiska år som väntar oss!!
Ulf Carlsson
Distriktsguvenör 101-B

Lions hjälper- Lions finns på plats-Lions gör det möjligt

