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Lionvänner
Ett av de märkligaste verksamhetsåren för Lions Sverige och distrikt 101S börjar närma sig sitt
slut. Ett år som började väldigt positivt med starten av den nya LEO-klubben i Kristianstad men,
slutar negativt med 4 klubbar som inte längre kommer att finnas efter den 30 juni.
Målsättningen att vara lika många medlemmar när vi avslutade året som vi var när vi började
har därför kraftigt kullkastats.
Möten har inte kunnat avhållas så som det var planerat och den sociala samvaro som är så
viktig i vårt arbete med Lions har i de flesta fall helt upphört. Jag hoppas verkligen att
nuvarande situation snart förändras så att vi kan TRÄFFAS; TRIVAS och TJÄNA.
Distriktsrådet kommer att ha ett avslutande fysiskt möte i Kivik den 13 juni där överlämning till
vår nye DG, Christer L Johansson kommer att ske.

Zonindelning
Arbetet med att få fram nya zonordförande till våra zoner är i stort sett klart. Ett stort tack till
er som tar på er denna mycket viktiga roll. Det är min förhoppning att vår GLT kommer att
kunna genomföra en zonordförandeutbildning under hösten.

Nya styrelser
Det fåtal klubbar som ännu inte lagt in den nya styrelsen i MyLCI ombedes att göra detta
omgående. Vår Webmaster Jan Falk kan assistera om ni behöver det. Vårt medlemsregister och
vilka som har förtroendeuppdrag i klubben måste hållas uppdaterat.

Aktuellt medlemsläge
Dessvärre och som jag tidigare antydde så minskar antalet medlemmar i en oroande hög takt.
Idag är vi nere på 2564 aktiva medlemmar sannolikheten är stor att vi tappar flera per den sista
juni. Jag är medveten om att det under de omständigheter vi nu befinner oss i är svårt att jobba
aktivt med medlemsrekrytering men, något måste göras.

Nya medlemmar
Nya medlemmar i månaden är;
Höör
Leif Kärrstedt
Laila Pedersen
Västervik
Kent Hermansson
Tomas Karlsson
Ulla Karin Nilsson
Jag vill hälsa er alla varmt välkomna till Lions och hoppas att ni kommer att trivas i era klubbar.

Telefoner
Jag har fortfarande ett litet antal telefoner kvar hemma hos mig. Vet du någon som verkligen är
i behov av en telefon, speciellt anpassad för äldre människor så hör av dig. Här gäller först till
kvarn principen.

Avslutning
Att få ha verkat som det nya distrikt 101S första DG har varit både utmanande och lärorikt. Alla
sammanslagningar har sina problem men jag är övertygad om att dessa kommer att övervinnas,
vi är LIONS. Jag vill även tacka mitt distriktsråd som gjort ett fantastiskt arbete och naturligtvis
dig som enskild Lionsmedlem för allt det arbete du lägger ner i syfte att skapa en bättre
morgondag för all de människor som verkligen behöver hjälp av Lions.
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