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Hej Lionvänner 
  
Bifogat är ett dokument som beskriver det faktum att den i Åseda beslutade zonorganisationen rivs upp och en 
del konsekvenser av detta. 
Bl a så har nedan beskrivna e-postadresslistor för protokollen från klubbmöten gjorts om.  
För att få en effektiv distribution av dokument och andra meddelande i distriktet har vi ordnat med 
gemensamma listor med e-postadresser. (Se förteckningen nedan) 
Jag vill inte påstå att detta är heltäckande, men det är åtminstone en början. Några adresser har funnits en tid, 
medan andra är helt nya. 
Tanken med dessa listor är att de ska kunna vara oförändrade över åren. Det är egentligen bara listorna för 
distriktsrådet och distriktsrådets arbetsutskott som byter identitet varje år. 
  
Finns det behov av ytterligare sändlistor (till ett mindre antal mottagare) så tar jag gärna emot önskemål. 
  
För klubbarna i Skåne är detta troligen ganska nytt att protokollen från månadsmöte, klubbmöte ska 
skickas på egna distributionslistor (zonxx-protokoll@....., där xx står för delzonens nummer) medan klubbarna i 
Småland, Öland och Blekinge varit vana vid detta sedan flera år. 
Det som är lite nytt nu är att protokollen bara når till ZO och vDG. Inte hela distriktsrådet, som det var förr.  
Orsaken är naturligtvis att DR inte orkar med att läsa 97 protokoll i månaden..... 
  
Jag bifogar också en förteckning över zonerna och deras klubbar, så att ni i klubbarna väljer rätt protokoll-
adress. 
  
Kontakta mig gärna om något är oklart. 
  
M v h / Jan Falk 
IT / Webmaster 
Lions Clubs Distrikt 101S 
info@lions101s.se 
tel. 070-792 45 80 
  

E-postadress Användningsområde 

dg@lions101s.se Meddelande till Distriktsguvernören i distrikt 101S 

1vdg@lions101s.se Meddelande till 1:e vDG i distrikt 101S 

2vdg@lions101s.se Meddelande till 2:e vDG i distrikt 101S 

3vdg@lions101s.se Meddelande till 3:e vDG i distrikt 101S 

au19@lions101s.se Meddelande till distriktsrådets ArbetsUtskott 

dk@lions101s.se Meddelande till Distriktskassören i distrikt 101S 

dr19@lions101s.se Meddelande till DistriktsRådet i distrikt 101S 

dvn@lions101s.se Meddelande till DistriktsValnämnden i distrikt 101S 

hr@lions101s.se Meddelande till Hedersrådet 

info@lions101s.se Övriga meddelande och frågor som rör distrikt 101S 

pdg@lions101s.se 
Meddelande till förra årets Distriktsguvernör (OBS! 2019-2020 till 

både Alf-Göran Andersson och Britt-Mari Sellbrink) 

webmaster1@lions101s.se 
Meddelande till webmaster för frågor som rör hemsida eller 

sociala media 

zon16-protokoll@lions101s.se Protokoll från klubbmöte 

 


