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Anmäl dig till Distrikt 101Ms 

första fysiska distriktsmöte. 

Anmälningstiden är förlängd till 15 april. 

Anmäl dig på www.lions101m.se genom 

att klicka på ”interna sidor”-

”distriktsmöte” och rulla ner till 

anmälningsblanketten. Klicka på ”skicka 

in”. Kommer du till Distriktsrådsmötet 

klickar du förstås på ”distriktsrådsmöte” 

för anmälan. Det gäller även om du bara 

vill delta på kvällen och övernatta. 

Välkommen! 

Ska vi dela ut stipendier inom 

Kultur? 

Det har ännu inte inkommit några 
nomineringar men jag är säker på att det 
finns förslag. Nomineringskriterierna 
finns i mars månads nyhetsbrev. 
Nominera senast 20 april till 
dg101m@lions.se 
 

Månadens presentation 

Mursal Isa heter jag, 
medlem i LC Borlänge. 
Jag är distriktets miljö-
koordinator och likaså 
mycket engagerad i 
Water Means Life. Du 
når mig på e:post   
jalwiye@hotmail.com 

Idéer till Världsmiljödagen 5 juni 
Förutom inriktning vatten har 
miljökommittén börjat diskutera mobil-
återvinning, en insamling av mobil-
telefoner som inte längre används. Lions 
skulle troligen kunna samla in mobiler i 
samma lådor som vi använder för 
glasögon men med ett annat omslag. 
Mer information om detta kommer ZO-
teamet att kunna delge er på zonmötet i 
april. 

 

- Hjälp Lions Hjälpa Ukrainas befolkning- 

Lions står enade för att hjälpa det 
ukrainska folket och vi gör ett 
betydelsefullt arbete. Tyvärr har många 
klubbar inte uppfattat att Hjälpfondens 90 
konto endast är till för allmänheten. 

Hjälpfonden korrekta behållning är ca 
200 000 kronor.  

OBS! Klubbarna ska sätta in sina medel 
till distriktskassören - märkt Ukraina. 
Distriktskassören rapporterar in beloppet 
varje vecka till Sverigekontoret. 
Hittills har distriktet bidragit med 380 007 
kronor via dk@lions101m.se 

Totalt har Lions MD 101 samlat in drygt 
4 000 000 krononor. Dessa medel har i 
dagsläget hjälpt Kroatien, Slovakien, 
Polen, Rumänien och Ungern.  

Lions Club International Foundation 
genomför stora insatser för befolkningen 
i Ukraina, 95 000 USD har utbetalats. De 
flyktingar som lyckats ta sig till 
angränsande länder får stor hjälp av 
engagerade Lionsdistrikt genom de 524 
125 USD som utbetalats från LCIF per 
idag. Alla medel skickas alltid från Lions 
till Lions.  

Reseräkningar 

Kom ihåg att skicka in reseräkningar till 
dk@lions101m.se senast den 15:e i 

månaden efter att resan gjorts. Det gäller 
såväl deltagare i Funktionärsutbildningen 
som Distriktsråd och ZO-team. 

Fortsätt med ert strålande 

arbete! 

 
Vi hörs i maj //DG Lena 

http://www.lions101m.se/
mailto:dg101m@lions.se
mailto:jalwiye@hotmail.com
mailto:dk@lions101m.se
mailto:dk@lions101m.se

