
 

 

 

 

Distrikt 101M :Månadsbrev nr 4 2019/2020 oktober 2019 

 

Handboken är beställd men jag har ännu inte fått leveransdatum. 

Distriktsfana är beställd men ännu inte levererad. 

 

Jag vill hälsa välkommen till distriktsrådsmötet i Fredriksberg den  9 november 

(anmälan senast 4 november). 

Ärenden bl.a. planering av medlemsvärvningskampanj, nästa års insamlingsstafett 

från Island till Tessaloniki per cykel, bildande av arbetsgrupper inom distriktsrådet, 

conventionlotteri i distriktet, information om fyllnadsval av 2:e vDG, förtydligande 

av distriktsrådets ledamöter utifrån MD:s stadgar §28 (bifogas ), ny ordförande i 

distriktsvalnämnden  

 

En glad nyhet är att borrningen efter vatten i Somalia har lyckats efter förväntan och 

kanske över förväntan. Vi skall vara stolta över att underlätta vardagslivet och hälsan 

för så många genom tillgång på rent vatten. Kommer ytterligare bidrag in kan 

borrning utökas. Rapport kommer att lämnas på distriktsrådsmötet 

 

Jag vill påminna om att information läggs ut på både 101B:s och 101GD:s hemsidor 

tills vår nya tas i bruk. Inloggning som tidigare. 
 

Tänk på Lions cancerforskningsfond Mellansverige: 

Bankgirokonto 900-6784, postgirokonto 900678-4 och swish 9006784. 
 

Nästa distriktsrådsmöte (DR3) planeras till 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, utflykter m.m. berikar livet. Åk gärna på besök i varandras klubbar, 

besök zon- och distriktsmöten d.v.s. Träffas och Trivas. 

En idé som är värd att pröva är ”Klubb besöker klubb” 

 

Svante Hanses 

Distriktsguvernör 

hanses@masendata.com 

070 7829668 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanses@masendata.com


         Bilaga 

 

 

Distriktsrådet för distrikt 101M består av (enligt MD:s arbetsordning § 28) : 

 

Ledamöter 

(med rösträtt) 

Distriktsguvernör, ordförande  

Första vice Distriktsguvernör 

Andre vice Distriktsguvernör (f.n. vakant) 

Närmast föregående Distriktsguvernör(er)                                                       

Distriktskassör 

Zonordförandena 

 

(utan rösträtt) 

GLT- koordinator 

GST- koordinator  

GMT-koordinator     e 

LCIF koordinator 

 

Adjungerade ledamöter som kallas: 

Lions Quest-koordinator 

YEC Ungdomsutbytes ordförande  

Distriktsvalnämndens ordförande 

Hedersrådets ordförande 

Registeransvarig         

Webbansvarig  

Informationsansvarig/PR  

Representant för Lions cancerforskningsfond  

Miljöansvarig:  

Stadgesekreterare 

 

 

 


