Distrikt 101S: Månadsbrev mars 2020.
Lionvänner,
Tiden går fort och vi är redan inne i mars månad. Som vanligt pågår en
hel del aktiviteter ute i klubbarna, förberedelser inför påskaktiviteter såväl
som förberedelser inför valborgsmässoafton.

Distriktsmöte i Alvesta 25/4
Inbjudan till distriktsmötet i Alvesta den 25 april är nu utskickad till
samtliga klubbar i distriktet. Det är viktigt att alla klubbar är
representerade och utnyttjar sin demokratiska möjlighet att deltaga i
besluten. Det är lätt att ta sig till Alvesta med tåg och från stationen till
möteslokalen tar det inte mer än 7-8 minuter till fots.

Riksmöte i Falun
Riksmötet detta år är förlagt till Falun, 1 till 3 maj. I den bifogade länken
hittar du anmälningsmaterialet till mötet. Även här är det viktigt att
klubbarna är representerade och tar del av de beslut och val som
genomförs. Anmälan hittar du här.
http://rm2020.lions.se.preview.binero.se/

Nya Zoner
Arbetet med bildandet av nya zoner har nu börjat ta form. För er som
ännu inte kommit i gång med arbetet rekommenderar jag att ni gör det
snarast. Det enklaste är att nuvarande ZO kallar till ett möte med de
klubbar som kommer att ingå i den nya zonen och på detta möte väljer
zonordförande och biträdande zonordförande på mötet. Detta bör vara
klart innan den 25 april då vi har vårt distriktsmöte i Alvesta.

Ungdomsläger
Arbetet med själva lägret flyter på bra, men, det fattas fortfarande
värdfamiljer. Alla klubbar i distriktet har ett gemensamt ansvar för lägret
och vi måste alla hjälpas åt för att få fram tillräckligt med familjer som
kan ställa upp och hjälpa till med detta. Kan du/ni inte själva ställa upp
som värdfamilj så prata med vänner och bekanta, kanske kan de ställa
upp. Ansvaret är som sagt hela distriktets och inte enbart något för de
klubbar i sydöstra Skåne som håller i själva lägret.
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Medlemsutvecklingen
Även under februari så har vi en positiv medlemstillväxt, om än liten. Vi
tappade 14 medlemmar men fick 19 nya som fördelade sig enligt nedan:

Alf Uno Sandberg

LC Alvesta

Göran Leiner

LC Eksjö

Peter Elmersson

LC Färjestaden

Suzanne Faxe
Theo Karavidas
Angelo Rabotas

Britt-Marie Nilsson
LC Helsingborg Sofiero Ruben Nilsson
LC Helsingborg Sofiero
Lena Eklund
Milton Otaniel Ruiz Rivas LC Karlshamn
Ingrid Fransén
Annelie Ohlsson
Magnus Hansson
LC Kävlinge
Carl-Åke Göransson
Helena Iger Persson
LC Målilla&Mörlunda
Christina Odh
Urban Persson
LC Målilla&Mörlunda
Anders Löfgren
Tina Löfgren

LC Malmö Ellenbogen
LC Malmö Ellenbogen
LC Malmö Ellenbogen
LC Mörbylånga
LC Mörvylånga
LC Torsås
LC Torsås
LC Torsås
LC Vetlanda
LC Vetlanda

Det om är extra glädjande i detta är att det är så många nya medlemmar
som är kvinnor. Jag vill uppmana de klubbar som fortfarande är rena
herrklubbar att jobba aktivt för att ta in kvinnor i klubben.
LIONHÄLSNINGAR

Bengt Persson
Distriktsguvernör
101-S
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