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Hej på er alla Lions i distrikt 101-O.  

November och vintertid. Antagligen börjar nu en hektisk tid för många klubbar och dess 
medlemmar. Många aktiviteter som är planerade i samband med advent, jul och nyår.  
Men jag hoppas att ni ändå kan lägga lite tid på vår verksamhet utanför den egna klubben. 
 
Nomineringar och motioner. Börja jobba i klubbar och zoner så att vi kan få fram förslag på 
”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. 
Min erfarenhet är att det finns många engagerade Lions ute i klubbarna som skulle vara superbra 
på att även utföra  Lionsarbete utanför den egna klubben. Kliv fram och hjälp oss att utveckla vår 
verksamhet. 
Jag vet också att det finns många idéer inom klubbarna och dess medlemmar som jag är 
övertygad att de skulle hjälpa oss att utveckla vår organisation i Sverige. Kom med idéer, skriv 
motioner både till distriktet och till Multipeldistriktet. 
 
Distriktsrådet kommer att ta fram material för att kunna ge klubbarna och dess medlemmar en 
enkel och användbar information om Lions verksamhet och dess organisation. Tanken är att 
detta även skall ge er som medlemmar ett stöd i att kunna presentera Lions för personer utanför 
vår organisation = hjälp vid rekrytering av medlemmar. 
 
De gamla distrikten 101-A och 101-U är nu i princip avslutade. Detta betyder att ni som 
medlemmar och klubbar inte kan skicka in pengar genom att använda de gamla distriktens 
bankkonto och bankgiro. NU GÄLLER ENBART DEN INFORMATION SOM KOMMER FRÅN VÅR 
DISTRIKTSKASSÖR. 
 
Ni har väl inte glömt Fredsaffischtävlingen? 
 
Vad är närmast på G 
15 – 17/11. Guvernörsrådsmöte 3 i Södertälje. 
30/11. Sista dag att lämna in motioner som ska upp på Riksmötet i maj 2020. 
30/11. Distriktsrådsmöte 2 i Södertälje. 
31/12. Sista dag att  lämna i nomineringsförslag till Multipeldistriktet. 
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