Distrikt 101M :Månadsbrev nr 5 2019/2020 november 2019
Vid DR2 i Fredriksberg beslutades att skicka ut en förfrågan till klubbarna om
intresse finns för att distriktet skall anordna ett conventionlotteri.
Jag vill be klubbarna att meddela mig om intresse finns (senast 15 december).
Tidigare var lottpriset 100 kr. Lott kan köpas av enskild medlem eller klubb (för
utlottning i klubben)
Protokollet från DR2 kommer att finns på hemsidorna.
I anslutning till DR-mötet kallades gruppen för beslut om fyllnadsval av 2:e vDG
(enligt reviderad arbetsordning från LCI)
Beslutande är enligt denna: DG, VDG, IPDG och PID.
Till 2:e vDG valdes Lena Nyquist LC Hallstahammar.
Nästa distriktsrådsmöte (DR3) planeras till Norberg 22 februari 2020.
DR4 och DM 24-25 april 2020 med utbildning den 26 april i Ludvika. I samband
med DM för 101M skall även de tidigare distrikten B och GD avslutas (särskild
kallelse) genom ett extra DM.
Lions skall även vara en social gemenskap för oss medlemmar. Lunchträffar,
studiecirklar, utflykter m.m. berikar livet. Åk gärna på besök i varandras klubbar,
besök zon- och distriktsmöten d.v.s. Träffas och Trivas.
Ta del av bilagan
Svante Hanses
Distriktsguvernör
hanses@masendata.com
070 7829668

Bilaga

Internationella ungdomsutbytet YE
Det har blivit en del frågor angående den internationella katalogen, då den
endast finns som en excelfil, jag har varit i kontakt med USA fyra gånger för
att försöka få till en karta som vi haft förut men så kommer det inte att bli.
För att underlätta för klubbarna så har jag gjort ett underlag för de länder och
deras läger som vi har tecknat avtal med och vill man i klubbarna titta på
övriga läger får man titta i excelfilen vi fått från USA eller kontakta mig.
Det här är viktigt att ni meddelar era klubbar så de vet hur det går till för nu
finns allt ungdomsarbete på nya hemsidan för Lions.
Man går in på Lions.se
Tryck på meny
Gå in på Ungdomar
Gå in på Ungdomsutbytesprogram/Ungdomsläger
Då kommer man automatiskt in på den nya sidan
Tryck på läger
Då kommer man in på den officiella sidan och under bilden ligger alla officiella
bilagor
Läger i avtalade länder är den som jag har gjort
Internationella katalogen är den excelfil som USA skickat
Informera klubbarna om att när de är på den nya sidan bör de gå in på sidan för
medlemmar, inloggning där finns alla de dokument som vi tyckte skulle vara där
och där informationen till klubbarna ligger.
Jag hoppas att det inte blir för krångligt, tycker själv att det är smidigt att
komma in på ungdomsarbetet.
Ha en trevlig dag!
Anita Hult
YED 101MD
Lions Sverige

