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Hej på er alla Lions i distrikt 101-O.  

Avsked och full fart framåt. 
Så kan man sammanfatta XDM i Knivsta den 14 september. På förmiddagen avslutades 
epoken distrikt 101-A och 101-U på respektive distriktsmöten. 
Efter lunch så kan man verkligen säga att vi tog full fart framåt i det nya distriktet, 101-O. 
Mycket informationer, men beslut om en budget som har utrymme för mycket utveckling 
och utbildning.  
Nu måste vi enas och arbeta framåt för ett enat och likvärdigt distrikt som stöder Lions 
utveckling (för det är utveckling vi behöver) både inom distriktet och i hela Sverige. 
Ny distriktsindelning innebär att vi måste börja tänka och agera annorlunda = inte alltid som 
vi gjort tidigare. 
Vill även passa på och tacka värdklubben LC Knivsta för ett föredömligt och trevligt 
arrangemang. 
 
Världsliondagen den 8 oktober. Hoppas att ni har planerat för någon aktivitet i anslutning 
till denna vår högtidsdag. 
 
Lite panik när det gäller Lions Fredsaffischtävling för de klubbar som ännu inte beställt 
tävlingspaketet. Sista dag är 1 oktober. Bidragen ska vara DG tillhanda senast 15 november. 
Tänk bara på en sak. Teckningarna ska vara av formatet A2. Här måste ni kolla med skolan, 
har de inte detta format så önskar jag att ni hjälper dessa skolor. 
 
Årskalender, Arbetsordning samt Verksamhetsplan är nu uppdaterade och finns på 
hemsidan. 
 
Nomineringar och motioner. Börja jobba i klubbar och zoner så att vi kan få fram underlag 
till ”funktionärer” både för zon, distrikt och multipeldistrikt. Tänk även på att bra motioner 
som är utvecklande för Lions både för distrikt och multipeldistrikt är en tillgång för vår 
verksamhet. Vill särskilt nämna vikten av att alltid ha både ZO och vZO i alla zoner. 
 
Vad är närmast på G 
8/10. Världsliondagen 
15 – 17/11. Guvernörsrådsmöte 3 i Södertälje. 
30/11. Distriktsrådsmöte 2 i Södertälje. 
31/12. Sista dag att  lämna i nomineringsförslag till Multipeldistriktet. 
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