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Hej Lions!
Pandemin håller oss fortfarande i ett järngrepp och vi måste fortsätta att följa de riktlinjer vi får till
oss. Vi får istället försöka med små och enkla medel hålla våra verksamheter och våra medlemmar
igång. Träffas gärna men ha distans, kramas inte, handhälsa inte, tvätta händerna ofta så kan vi ändå
prata och skratta tillsammans. Det här verksamhetsåret kommer också bli annorlunda. Vi får avvakta,
lyssna på myndigheter och använda den fantasi som är signifikativt för en Lion men utan att riskera
någons hälsa. Håll ut, det kommer bli bra till slut.

2:e vice distriktsguvernör
En fråga som vi ännu inte löst och som vi måste ha hjälp med. Vi måste få fram en kandidat till
posten som 2:e vice distriktsguvernör och nu måste vi få fram en från den södra delen av distriktet.
Känner ni någon lämplig kandidat som är villig att axla manteln så kontakta distriktsvalnämndens
ordförande Anders Eriksson, LC Ronneby, eller någon i distriktsrådet. Det är ett spännande uppdrag
som ger mycket tillbaka.

Distriktsmöte
Ett extra distriktsmöte var planerat i slutet på september men på grund av pandemin har vi beslutat
att ställa in det. En form av digitalt möte kommer genomföras för det finns frågor vi behöver ha
beslut på. Vi jobbar för fullt med den frågan och mer information kommer längre fram.

Medlemmar
Tyvärr har LC Lund beslutat att lägga ner klubben med omedelbar verkan.
Vi tappar fortfarande fler medlemmar än vi får in och det är ett jätteproblem. Varför vi inte lyckas
behålla medlemmar är en svår fråga och det finns nog inget enkelt svar. Min uppfattning att många
inte lämnar Lions utan det är den lokala klubben man lämnar och därför är faddern oerhört viktig.
Försök få veta orsaken, är det en anledning vi kan påverka - försök att förändra. Behöver faddern
stöd så finns klubbens GMT (medlemsansvarig) eller distriktet GMT som kan stötta.
Vi kan ändå glädja oss åt 13 nya medlemmar som vi hälsar hjärtligt välkomna
LC Bromölla
Jonny Torevik
LC Malmö Malmöhus
Inger Lyhagen
LC Norra Tjust
Christer Eklöf
Inga-Lill Eklöf-Edlund
LC Vetlanda
Christina Svensson

LC Östra Göinge
Nils Bengtsson
Ingrid Bertilsson
Roland Gustafsson
Mikael Harneborn

LC TOLLARP
Jerry Nilsson
Tommy Wennerholm
LC Sjöbo
June Ljungqvist
Birgitta Mårtensson
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Distriktsråd
Vi kommer ha ett fysiskt Distriktsråd i Alvesta den 29 augusti där vi kommer ta fram en del förslag till
beslut på Distriktsmötet.

Guvernörsråd
Guvernörsrådets ordförande i år är Anna Maria Bernstein från Södertälje och vi kommer ha ett fysiskt
guvernörsråd i Stockholm 18-19 september om inga nya direktiv kommer fram.

Digitala möten
För att kunna hålla möten med distans i dessa tider har distriktet skaffat licens för Zoom.
Zoom är en applikation för digitala videomöten som fungerar bra enligt distriktsrådets erfarenheter, vi
har kört några möten med bra kvalitet.
Klubbarna kan få tillgång till vårt abonnemang så att lokala digitala möten kan hållas. För att kunna
starta mötet med vår licens, så måste man ha tillgång till användar-id och lösenord. Och så måste
man ha bokat mötet i Zoom kalender, som finns tillgänglig då man startar appen.

Kontakta distriktets Webmaster, Jan Falk (070-7924580 eller info@lions101s.se), för att få
inloggningen.
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