Distrikt 101M :Månadsbrev nr 3 2019/2020 september 2019
Det är glädjande att det kommer nya medlemmar i flera klubbar. Jag vill påminna om
att certifikat och mappar kan beställas från mig för snabb leverans.
Handboken är beställd men jag har ännu inte fått leveransdatum.
Till klubbarna kommer Chevron-märken (204 st) att skickas. Det är utmärkelser för
att hedra lionmedlemmars engagemang och många år av tjänande (10, 15, 20 25, 30,
35, 40. 45. 50, 55, 65 års medlemskap)
50-års märke tilldelas
Kjell Pettersson LC Åmål
Weine Johansson LC Årjäng
Carl Ericsson LC Kolbäck
Sigurd Igelström LC Hedemora
Bengt Wigge LC Bergsjö
55-års märke tilldelas
Lars Åkerlund LC Rättvik
Åke Dahlin LC Västerås Lundby
65 års märke tilldelas
Peter Waldén LC Nora
Vid Distriktsrådsmötet (39 närvarande medlemmar) i Ludvika beslutades bl.a. att
- inträdesavgiften 35 USD btalas av distriktet
- godkänna årsredovisning och fastställa balans – och resultaträkning för LCFF samt
ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
- efter att Anders Falke avsagt sig som 1VDG valdes Magda van Almenkerk till
tillförordnad 1VDG tills val sker vid distriktsmötet
- distriktet deltar i den av MD arrangerade Conventionchansen (om den beslutas)
- firmatecknare är DG och DK var för sig. 101M har bankgiro 5356-3045 och
organisationsnummer 802524-5815
- DG fick i uppdrag att införskaffa en distriktsfana
Övrig information från DR1 :
- I avvaktan på distriktets hemsida kan de ”gamla” användas och information m.m.
läggs in på dessa. Nu kan det mesta läsas på GD:s med inloggning 101gd, allan.
- GST presenterade ett nytt insamlingsprojekt för vatten åt barn i Afrika
- YEC påminde att sista anmälningsdag för ungdomsläger är 15 december
- LCFF Mellansverige har tagit fram en ny folder. Bankgirokonto 900-6784,
postgirokonto 900678-4 och swish 9006784.
- förteckning över distriktsrådets ledamöter finns på hemsidan: 101gd, allan

- distriktsvalnämnd: Åke Nyqvist (ordf) LC Hallsberg, Bruno Ahlqvist LC Gävle
Norra, Ingegerd Kull Hanses LC Daldockan Gagnef, Arne Andersson LC Storå.
Vårt vattenprojekt i Somalia har kommit igång med borrningen: Viktigt att vi
skänker till detta genom Water Means Life så det kan borras flera hål
Nästa distriksrådsmöte (DR2) planeras till 9 november i Fredriksberg.
DR3 i Norberg 22 februari 2020. DR4 och DM 24-25 april 2020 med utbildning den
26 april (prel Ludvika)
Lions skall även vara en social gemenskap för oss medlemmar. Lunchträffar,
studiecirklar, utflykte rm.m. berikar livet. Åk gärna på besök i varandras klubbar,
besök zon- och distriktsmöten d.v.s. Träffas och Trivas.
Svante Hanses
Distriktsguvernör
hanses@masendata.com
070 7829668

