
Kallelse / inbjudan till en mötes- och utbildningshelg i Hällefors för lionmedlemmar i 
Distrikt 101 M:  
  

- DR 2, distriktsrådsmöte den 23 oktober 2020: 
 Kallade: distriktsrådsmedlemmarna  
 Inbjudan: alla övriga lionmedlemmar i distrikt 101 M. 
  

-  Kallelse / inbjudan till tre distriktsmöten den 24 oktober 2020:  
 o DM 2020-B om årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2018 - 2019  

för f.d. distrikt 101 B (på uppdrag av PDG Ulf Carlsson). 
 o DM 2020-GD om årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2018 - 2019  

för f.d. distrikt 101 GD (på uppdrag av PDG Allan Björklund). 
 o DM 2020-M i distrikt 101 M.  

Detta distriktsmöte är i stället för mötet som inte kunde genomföras i april 2020. 
  

- Inbjudan till Kunskapsdagen den 25 oktober 2020. 
  

 
Smålom på Knuthjödsmossen - Hällefors 
  

Mer om dagarna: 

Coronarestriktionerna är avgörande om de tre distriktsmötena kan genomföras fysiskt på 
lördagen. Om de rådande reglerna inte lättnas ska vi hitta alternativa lösningar såsom att 
rösta per mejl. Den 15 september tas beslut om det blir fysiska DM eller digitala DM. 
Fysiska möten kommer att hållas i stora lokaler där man kan sitta glest och med bra 
ljudanläggning. Anmälan fr.o.m. den 16 september, men senast 22 september, för att kunna 
bekräfta hotell och möteslokal. 

DM 2020-M, på dagordningen: Verksamhetsplan, arbetsordning, ekonomi, presentation av 
DR, information om olika aktiviteter i Distrikt 101 M och MD 101 Sverige. 

Distriktsrådsmötet DR 2 är planerat fredag 23 oktober. Om DM inte kan genomföras fysiskt 
blir det i alla fall ett fysiskt DR-möte men i så fall på lördag 24 oktober. 

Kunskapsdagen, på agendan: ZO-utbildning, utbildning för klubbtjänstemän samt information 
från arbetsgruppskoordinatorerna för alla Lions. Agendan kan ändras efter den aktuella 
situationen. 



Efter 15 september skickas ut information som DM-dagsprogram, alternativt instruktioner om 
mejlröstning, programmet för kunskapsdagen, tider, dagordningar, möteshandlingarna för DR 
2 och DM 2020-M, samt anmälningsformuläret. 
Möteshandlingarna för de separata DM 2020-B och DM 2020-GD finns redan att ladda ned 
från interna sidor på hemsidan www.lions101m.se. 

Lions Club Hällefors är värdklubben. 

 

Kort sagt: 

Boka in i din almanack: 
-   DR 2: 23 oktober, alternativt 24 oktober 
-   DM-dagen, alternativt mejlröstning: 24 oktober  
-   Kunskapsdagen: 25 oktober 
-   Anmälan 16 - 22 september 2020. 

Välkommen! 

Hällefors, 24 augusti 2020 
Magda van Almenkerk 
DG 101 M 

 

http://www.lions101m.se/

