Distrikt 101-S: Månadsbrev februari 2020.

Lionvänner
Så har den äntligen kommit, vintern vi väntat på, om än lite sent detta år. Det är med
stor glädje jag noterar alla de aktiviteter som genomförs ute i vårt stora distrikt och
bland dess 97 klubbar.
Jag har haft möjlighet att besöka zonmöten i såväl zon 12 som zon 16, både mycket
intressanta och givande, jag kommer gärna på flera.

Conventionlotteriet
Dragningen gällande vinnare av vårt conventionlotteri är genomförd. Vinnare av
resan till convention i Singapore blev Flemming Olsen, LC Lönsboda. Ett stort grattis
till dig Flemming, det kommer att bli en fantastisk upplevelse att vara med om detta.
Samtidigt ett stort tack till alla er som köpt andelar i lotteriet, nästa gång är det
kanske din tur att vinna?

Information från distriktskassören
Vår DK, Hans Folkesson meddelar att fakturan för medlemsavgifterna kommer inom
kort. Hans inväntar information om STIM-avgiften samt handböckerna.

Nomineringar
Nomineringsperioden för nomineringar till poster som ska väljas på distriktsmötet i
Alvesta den 25 april är nu avslutad. 40 av distriktets klubbar har gjort nomineringar
vilket är en liten ökning sedan föregående år.

Zonförändringen
Det är med stor glädje jag noterat att arbetet med att förändra zonernas karaktär
utifrån det beslut som skickades ut förra månaden nu är i full gång. Det var avsikten
med att skicka ut det separata meddelandet om ny struktur på zonerna. Att förändra
en sedan lång tid tillbaka gällande struktur är naturligtvis inte alltid enkelt men jag har
sett det som nödvändigt för att skapa en större dynamik inom zonerna och, att det
bör kunna leda till att fler idéer om zonprojekt ska kunna genomföras. Helt
genomslag med nya zonbeteckningar, e-postadresser o s v, kommer vi att få den 1
juli 2020.

Medlemsutveckling
Det är oerhört roligt att kunna konstatera att vi under januari månad tog in fler
medlemmar än vi förlorade. Under januari togs det in 18 nya medlemmar dessvärre
tappade vi 8 varav 3 är avlidna. Detta gör att vi nu åter ligger över 2600 medlemmar i
distriktet. Det mindre roliga är att vi fortfarande ligger på minus i förhållande till vad vi
hade när verksamhetsåret började. Jag vädjar till samtliga klubbar att fortsätta med
era medlemsrekryteringar.
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Nya medlemmar i januari
Anders Grönblad
Britt Sjöqvist

LC Älmhult
LC Älmhult

Patrik Haugen

LC Båstad

Birgit Ryberg

LC Bräkne-Hoby

Dennis Berlin
Birgitta Sandén

LC Dalby
LC Dalby

Dan Lindgren
Kaj Erik Björk

LC Färjestaden
LC Kristianstad

Margreth Laurin

LC Landskrona Citadella

Margaretha Ståhlgren

LC Målilla-Mörlunda

Hans Egerup

LC Reng- Höllviken

Kerstin Lilltösen Jularbo

LC Perstorp

Claes Andersson
Gun-Britt Andersson

LC Staffanstorp Vikingen
LC Staffanstorp Vikingen

Leif Fransson

LC Tingsryd

Gunn Wiberg

LC Torsås

Jonas Wilson Stoltz

LC Vallåkra-Rydebäck

Ni är alla varmt välkomna i den stora Lionfamiljen.

Med varma Lionshälsningar
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