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Hej på er och god fortsättning på er alla Lions i distrikt 101-O.   

Januari. Nytt årtionde och halvtid i det nya distriktets första verksamhetsår. Glädjande är att alla 
klubbars fantastiska verksamheter pågår och utvecklas. Ta vara på den kraften.  
Vi måste var öppna med att vi har ett antal utmaningar när det gäller att få till en bra och fungerande 
distriktsorganisation. Zonerna har fått och behöver ha en större central roll i organisationen om vi ska 
lyckas utveckla hela vår verksamhet. Använd ert närmaste nätverk, zonen. Om vi får till detta så blir 
distriktsrådets roll mera meningsfullt och varje DG har en bra kanal och ett diskussionsforum.  
Tyvärr så brottas ju alltid några klubbar med den negativa trend som vår organisation har haft under 
många år nu. Det är lokalt som arbetet måste ske, men ta stöd i zoner och hos distriktets koordinatorer 
för medlemskap och ledarutveckling samt DG, även 1VDG och 2VDG.  
 
Nomineringar till Distriktet. 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. 
Tiden fram till att nomineringar skall var inne går snabbt.  
Det är i första hand 2VDG och 1VDG som måste fram. När det gäller 1VDG så är det fullt möjligt att 
använda sig av ”återbruk”.  
Sedan behövs namn till flera roller som utses av DG. Några kan behöva ersättas på grund av att man går 
till andra funktioner. Några av dessa kan var GMT, GLT och GST.  
På IT/Webb behöver Christian få en ”kompis” som helst är bosatt söder om Stockholms län. Detta är 
faktiskt akut, du som har intresse och möjlighet räck upp handen. Även Info/PR behöver få utökat stöd.  
Zonerna. Vill att ni som klubbar är aktiva och verkligen ombesörjer att det finns både ZO och vZO i alla 
zoner framme till 2020-03-31. Rapport om dessa skall vara 1VDG tillhanda senast detta datum.  
 
Bring Quality to Life. Hoppas att ni har läst om hur vårt fantastiska ”tältprojekt” åter kommit till 
användning. Denna gång i Albanien.  
 
Årets sökhund. Den av Lions ”sponsrade” sökhunden Atte utsågs på Hundmässan i Älvsjö den 14 
december till årets sökhund. Åter något bra som kommer från vår verksamhet.  
 
Vad är närmast på G  
11/1.    Distriktsrådsmöte 3. Värd LC Sigtuna.  
17-19/1 NSR – Köpenhamn  
31/1.   Sista inlämningsdag för motioner till distriktet  
29/2 – 1/3. Guvernörsrådsmöte 5  
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