2016-07-07
Hej – Nu har ni precis som jag påbörjat våra uppdrag för Lions Sverige, Ni som Distriktsguvernörer och jag
som ungdomsansvarig.
För att vi ska kunna utföra våra uppdrag behöver vi hjälp av varandra, men tillsammans kan vi utföra
”stordåd”. I mitt uppdrag är jag beroende av att ni
1. Har en aktiv YEC dvs en ungdomsansvarig i distriktet, se *a nedan
2. Tillsammans med den personen planerar och genomför ett ungdomsläger var tredje år (cirka)
enligt ett rullande schema se *b nedan
Ni är beroende av mig för att jag ska utbilda och stötta era YEC så de kan fullgöra sitt uppdrag.
I denna stötning ingår bland annat att jag kommer att genomföra en YEC-träff preliminärt under oktober.
Vid detta möte kommer vi (Jag och Martina Nordlund som är vice ungdomsansvarig) dels att gå igenom
deras uppdrag samt ge dem lite ”lathundar” hur verksamhetsåret se ut för en YEC men även lathundar
hur man planerar och genomför ett ungdomsläger.
*a) I ett första skede vill jag att ni bekräftar att nedanstående uppgift stämmer angående er YEC. Jag vet
att tex. Anna Sahl inte är kvar vem är YEC i disrikt 101S?
*b) de distrikt som har ansvar för att arrangera ungdomsläger sommaren 2017 behöver ha sin planering i
gång – jag behöver få en statusrapport från er eller er YEC inför GR2 i Avesta.
Sommaren 2017 ska följande distrikt arrangera och genomföra
• Distrikt 101A med läger Lions Baltic Sea Camp 2017
• Distrikt 101U Lions Camp Viking 2017
• Distrikt 101S – här saknar jag information

YEC 2016/2017 ??
Distrikt namn

mobil

bost

e-mail

101A

Krister Andersson

070-539 17 01

011-594 02

kriander_97@hotmail.com

101B

Måd Lagerkvist

0707-19 49 67

0220-312 56

Maddan51@hotmail.com

101GD Janne Setterberg

070-527 18 10

0271-108 87

Janne.setterberg@gmail.com

101N

Alex Perera

070-590 87 55

060-500905

alex.perera@bredband.net

101P

Maria Fältmark

070-338 85 45

0926-775 60

maria.faltmark@telia.com

101S

Anna Sahl

0736-54 99 04

101SM Anita Hult

073-248 16 13

0383-76 15 17

hult_anita@hotmail.com

101SV Jan Lundén

072-749 19 63

0451-817 35

jan.o.lunden@telia.com

101U

lionsahl@gmail.com

Martina Nordlund

101VG Kjell Olsson

Med vänlig hälsning
Marie Johansson
Ungdomsansvarig
101 MD

Martina.nordlund@gmail.com
070-998 1616

0522-64 16 16

k.ove.olsson@telia.com

