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Jag skulle vilja dela med mig av ett speciellt meddelande, gällande
befrielse från inträdesavgift, till dig som ledare i multipeldistriktet. Det är
med glädje som jag kan meddela att vår internationella styrelse har
godkänt att man inte kommer att ta ut någon inträdesavgift för nya
medlemmar som går med i Lions mellan den 7-30 juni. Jag skulle
uppskatta din hjälp med att dela meddelandet nedan med dina klubbar
och medlemmar, så att alla Lions känner till denna speciella möjlighet att
bygga och stärka sina klubbar i juni. Detta är en fantastisk möjlighet att
avsluta vårt hundraårsfirande i god stil, och jag vill tacka för ditt stöd.

För att avsluta vårt fantastiska hundraårsfirande i god stil kommer vi inte
att debitera någon inträdesavgift för nya medlemmar som går med i
Lions mellan den 7 juni och 30 juni. I över 100 år har vi givit hopp och
bidragit till förändring i världen. När vi nu förbereder oss inför ett
innovativt andra århundrade av hjälpinsatser är det mer spännande än
någonsin att bli medlem i Lions, och vi vill göra det så enkelt som möjligt
för nya medlemmar.
Hur fungerar det?
Bjud in familj och vänner att gå med i din klubb mellan den 7 juni
och 30 juni.
Inrapportera din nya medlem till Lions International innan klockan
23.59 lördag den 30 juni (lokal tid i Chicago).
Spara pengar när klubbens faktura automatiskt reflekterar detta
erbjudande.
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Förtjäna hundraårsjubileets faddernål, för att du bjudit in en ny
medlem, och bär den med stolthet.
Detta är ett begränsat engångserbjudande som inte gäller nya
medlemmar som tas upp innan den 7 juni eller efter den 30 juni 2018.
Inga undantag kommer att godkännas. Charter- och
transfercharteravgifter kvalificerar inte för detta erbjudande. Om du har
frågor är du välkommen att kontakta membershipdev@lionsclubs.org.
Bjud in din familj och dina vänner till världens bästa serviceorganisation
under det att vi tillsammans skriver historien om vårt andra århundrade.
Med vänlig lionhälsning
Dr. Naresh Aggarwal
Din internationella president
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