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Hej på er alla Lions i distrikt 101-O.  

Ni har väl inte glömt att anmäla er till XDM i Knivsta den 14/9 
Vi har ju några viktiga saker att besluta om denna dag och flera punkter som berör oss alla 
hur vi ska gå vidare = framåt. 
På förmiddagen kommer de gamla distrikten, 101-A och 101-U att ha separata möten där 
avslutande av distrikten beslutas samt hur eventuella medel som finns kvar i distrikten ska 
hanteras. Mycket viktigt att ni har delegater där för röstning och funktionelle diskussioner. 
Efter lunch har vi gemensamt distriktsmöte för 101-O. Med ett antal viktiga framtidspunkter. 
Anmälan finns på distriktets hemsida. Handlingar kommer att finnas på hemsidan senast 
30/8. Kompletteringar kan komma ända fram till den 10/9. 
 
Världs Liondagen den 8 oktober. Vi har ju gemensamt beslutat att vi lokalt ska göra något i 
anslutning till denna dag. Visa upp oss och den fantastiska organisation som vi alla är en del 
av. Planera och gör något lokalt. 
 
Helgen den 17 – 18 /8 hade vi utbildning för ZO samt Distriktsrådsmöte 1 i Nyköping. 
Mycket fokus under båda dessa dagar lades på att skapa den nya distrikitsorganisation och 
zonordförandens utökade roll i vårt distriktsarbete. Info kommer på XDM. Men vi klarar inte 
detta utan ert engagemang i klubbarna, för det är ju ni som medlemmar och klubbarna som 
är navet i Lions. I de zoner som inte redan har en vZO är det oerhört viktigt att ni omgående 
tillsätter en sådan. Distriktets årskalender är uppdaterad, ta del av den så behöver inte allt 
komma som en överraskning. 
 
Guvernörsrådsmöte 2 genomfördes i Upplands Väsby mellan den 22 – 25/8. Vår IP Jung-Yul 
Choi besökte Sverige under dessa dagar samt deltog på delar av våra möten. Under dessa 
dagar pågick även att antal utbildningar och seminarier. Stort fokus på framtidsfrågor. En 
annan stor fråga var även Lions Sveriges engagemang i Special Olympics. 
 
Hemsidan är just nu under uppdatering och justering. Men nödvändiga dokument kommer 
att finnas tillgängliga för er medlemmar. 
 
Vad är närmast på G 
14/9. Extra Distriktsmöte(n) i Knivsta 
8/10. Världs Liondagen 
Lägg in i ert arbete att ni redan nu tänker på motioner och nomineringar till Riksmötet. 
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