
 

 

 

       

 

Distrikt 101M: Månadsbrev juni 2020 

 
Ett verksamhetsår lider mot sitt slut. Ett år inte likt något annat. Trots inställda möten 

har vi nu en ny distriktsledning och distriktsråd. Tillsammans kan vi alla göra nya året 

till ett år då vi kan lägga svårigheterna bakom oss och se framåt. Vi kan träffas och 

trivas igen för att skapa förutsättningar för både klubbens utveckling och möjligheter 

att hjälpa.  

 

Jag vill TACKA alla i distriktet för detta mitt år som Distriktsguvernör. Det blev ett 

annorlunda med ändå intressant år trots social distans och omkullkastad planering.  

Jag ser fram emot att ånyo kunna träffas vid DR-möten och inte minst på 

distriktsmötet i höst då vi kan avsluta tidigare distrikten (B och GD) samt 

sammanfatta besluten som styr kommande året. 

Jag vill också tacka för uppslutningen i röstförfarandena genom poströstning och 

mejl. 

 

Jag vill hälsa Magda, Lena och Christer välkomna till att leda oss kommande året.  

 

Det finns en DORO-telefon att rekvirera. 39 st är utlämnade. 

 

Ersättningar för möten m.m. samt fakturor/kvitton på avgifter kommer att regleras. 

 

Beställningarna av handböcker har lämnats till Magda för komplettering. 

Efterbeställningar kan göras snarast till Magda. 

 

Medlemsutvecklingen under året har varit negativ. Vi har nu 1469 medlemmar vilket 

är -71 (72 intagna och 143 avregistrerade). Två klubbar har lagts ner men glädjande 

år att vi får två klubbar från 101O (LC Tierp och LC Tierp-Freja). De är hjärtligt 

välkomna. 

En stor eloge till de klubbar som tar in nya medlemmar. Sprid gärna hur det går till så 

andra kan få idéer. Glöm inte att det finns en stor potential bland nyblivna 

pensionärer som kan behöva träffas och därmed också göra en insats. Att vara 

medlem i Lions är både en inre och yttre resa. 

 

Än en gång TACK för detta år och jag önskar alla en skön och 

vältempererad sommar. 
 

 

Svante Hanses 

DG 


