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DG:s Nyhetsbrev december 2019 

Hej på er alla Lions i distrikt 101-O.  

December. En hektiskt månad som samtidigt är en månad med möjlighet till mycket gemenskap.  
 

Distriktets vinnare i Lions Fredsaffischtävling korades på DR2 den 30/11. Segrare blev Ellen 
Persson Vänge Skola, Uppsala. Ellens citat på teckningen var ”Man ska hjälpa varandra till en 
bättre värld där alla får uppleva fred”. 
 

Lions Ungdomsutbyte.  En uppmaning till alla klubbar i distriktet att utse ungdomar att delta i 
ungdomsutbytet sommaren 2020. För alla gäller att en komplett lägeransökningsblankett ska 
skickas in till YEC Göran Pilström, pilstrom.mapi@telia.com, senast den 15 december. 
All information finns på Lions hemsida: 
Lions.se  - Ungdomar – Ungdomsutbyte/ungdomsläger – Läger (under bilden ligger alla bilagor) 
Har ni frågor så kontakta YEC / Göran Pilström ( pilstrom.mapi@telia.com ) tel. 070 258 15 74, 
eller vYEC / Krister Andersson ( kriander_97@hotmail.com ) tel. 070 539 17 01. 
 

LCIF. Med anledning av den info som kommit till klubbarna om Kampanj 100 vill jag förtydliga 
några saker. Utifrån det totala insamlingsmålet så har man för MD 101 (Sverige) beräknat att 
man bör tillföra ca. 5.500 SEK/klubb och verksamhetsår. För distrikt 101-O sattes ett mål på 
3.000 SEK/klubb och år (efter beräkningar som gjordes i mars 2019).  
Så jag kan bara vädja till de klubbar som har möjlighet att bidra med ytterligare pengar att göra 
detta. Skicka in till distriktskassören i enlighet med tidigare anvisningar. 
 

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. 
 

Nomineringar till Multipeldistrikt och Distrikt. Till alla klubbar och medlemmar, var aktiva i 
nomineringsarbetet. Vi behöver få fram nya ledare, kanske du själv eller att ni i klubben har 
kännedom om lämpliga kandidater. 
 

Vad är närmast på G 
15/12. Sista dag att lämna in ansökningsblanketter till Ungdomsutbytet 
31/12. Sista dag att lämna in nomineringsförslag till Multipeldistriktet. 
2020. 
11/1.    Distriktsrådsmöte 3. Värd LC Sigtuna. 
17-19/1 NSR – Köpenhamn 
31/1.   Sista inlämningsdag för motioner till distriktet 
 
Önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt År 
 
Gunnar Rydin 
DG, distrikt 101-O 
dg101o@lions.se 
mobil. +46 70 244 82 86 
 


