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Vår verksamhet måste vara i ständig förändring och förnyelse då världen hela tiden är det.
Lika är det med företag, om man inte hänger med i utvecklingen går man snart i graven.
Internationellt förstår man detta och LCI arbetar stenhårt med att ge oss nya idee´r, program
och verktyg. Men det är du och din klubb som måste göra förändringarna. Varken LCI,
förbundet eller vi i distriktet har med den saken att göra. Vi är endast här för att hjälpa dig och
din klubb. Ett av verktygen är ju som sagt, inställningen att det är kul ”Att vara Lion och att vi
gör det tillsammans!!! Eller hur??
Distriktsrådsmöte 3
Jag påminner om att lördagen den 16 februari, kl 10.00-15.00,
kommer distriktsråd 3 att äga rum i Hallsberg, på hotell Stinsen,
Stortorget 3.
Kallelse och dagordning har skickats ut till de som är kallade.
Dagordning finns även på www.lions101b.se Övriga intresserade i distriktet är mycket
välkomna!! Bla kommer dragningen i Conventionandelarna att äga rum.
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
Medlemsläget
Vi är just nu 835 medlemmar fördelat på 42 klubbar. (2019-01-26) Vi har
fått 34 nya medlemmar detta verksamhetsår, men samtidigt tappat 36 .
Med andra ord så är vårt netto -2 medlemmar. Mitt mål det här året är ju
som bekant, att varje klubb ska ta in minst 1 ny medlem och totalt så ska
vi endast tappa 30 medlemmar. Tittar man på siffrorna så känns det bra att vi tagit in 34 nya
medlemmar. Bra jobbat av de klubbar som tagit in dessa. Därimot är det mindre bra att vi har
tappat 36 stycken och det är som jag också sagt, att det är lika viktigt att värna om de
medlemmar vi har. Något att tänka på!!
Lion Mints erbjudande januari-februari 2019.
Pris: 2 250 kr/kartong inklusive frakt och moms. Passa på att fylla på
förrådet med Mints. Beställ Lions Mints via hemsidan www.lionsquest.se, via e-post kansli@lions-quest.se eller ring 08-744 59 00.
Mintställ och skyltar finns också att beställa, dock ej med rabatterade priser.

Lions Cancerforskningsfond (LCFF)
Du vet säkert att du kan skicka minnesbrev när någon gått bort och ge
en gåva till cancerforskningen, men du kan även skicka
gratulationskort, där du stöder cancerforskningen med en gåva
samtidigt som du gratulerar någon.
Har du tänkt på det, att ju mer medel som Lions Cancerforskningsfond får så ökar
möjligheterna till forskning i våra närområden!! Se även fonden som ett verktyg för att
marknadsföra Lions som organisation.
Gå in på www.lcff.se och läs vidare.
Ungdomsläger – Lions Camp Kohlswa 2019
Sommaren 2019 är det dags för vårt distrikt att anordna
ungdomsläger igen. Klubbarna i zon 1 och zon 2/3 ansvarar för lägret.
Huvudansvarig lägerchef kommer att vara Frank Johansen, Lc
Kolsva. Ungdomarna som är i åldern 17-21 år kommer att bo hos
värdfamiljer vecka 30 för att sedan under vecka 31-32 bo på Kolsva herrgård.Det är 28
ungdomar från andra länder samt 4 svenska ungdomar. Samtalsspråket är engelska. Vidare
kommer klubbarna i zonerna att varannan dag anordna dagaktiviteter för gruppen av alla de
slag, som hästridning, paddla kanot, medeltidsdag, bilutställning, konsert, utflykter mm
Jag är otroligt imponerad av det fantastiska och engagerande arbete som klubbarnas
representanter samt vårt distrikts YEC Måd Lagerqvist gör för att det ska bli ett kanonläger,
som ungdomarna kommer att minnas för all framtid. Det här är viktig verksamhet för
Lions. Ungdomarna är vår framtid!!!!
Påminnelse om Riksmöte 2019
Du har väl inte glömt bort att anmäla dig till Riksmötet i Västerås den 30 maj-2 juni 2019?
Sista anmälningsdag för hotellrum är den 15 mars och sista dag för deltagande är 15 april. Se
mera information på www.lions.se
Månadens positiva kom ihåg:
- ”Det är värt att fira att du är så bra som du är!”
- ”Vänliga ord är som vårregn-dela med dig!”
- ”Det är viktigt att kunna uppskatta det vi har uppnått och kunna njuta av livet!”
Det är aldrig för sent att prova på något nytt!!
Vinterhälsningar
Ulf Carlssson
Distriktsguvenör 101-B

