
 

 

Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect.  

 

Här kommer en hälsning från New Delhi, Indien!  Som hustru till första vice president Dr. Naresh 
Aggarwal är det en glädje för mig få gratulera till att din partner har valts till distriktsguvernör för lionåret 
2017-2018. Som partner har jag förståelse för hur viktigt din roll är för en framgångsrik ämbetsperiod.  
Jag är övertygad om att detta kommer att bli ett spännande och berikande år för er båda under vilket ni 
kommer att samarbeta, uppmuntra och stödja varandra.  

Distriktsguvernörerna är oerhört viktiga för LCI och du är viktig för din distriktsguvernör. Och därmed är 
du nu en viktig del av Lions.   

Jag hoppas att du planerar att följa med din partner/vuxen i sällskap till DG Elect-seminariet och den 
internationella kongressen 2017 i Chicago, Illinois, USA. Även om  DG Elect-seminariets fokus är att 
förbättra färdigheterna hos nästa års distriktsguvernörer är din roll som partner/vuxen i sällskap till en 
distriktsguvernör lika viktig för att din distriktsguvernör skall bli framgångsrik. 

Med anledning av detta vill jag bjuda in dig att delta i de DG Elect-sessioner som är utformade för 
partners/vuxna i sällskap samt alla de andra evenemang till vilka du har inbjudits. Ta vara på den 
ovärderliga möjligheten att lära dig av inte bara seminariepresentatörerna utan även andra partners/vuxna i 
sällskap. Vi har noggrant planerat alla evenemang så att de genomförs på de mest eftertraktade platserna i 
Chicago. Sessionerna kommer att vara fyllda av idéer, inspiration, kunskap och gemenskap.  

Det här utskicket innehåller en vägledning för distriktsguvernörens partner/vuxen i sällskap 2017-2018, 
vägledningen är en viktig resurs som förbereder dig inför året som ligger framför.  Ytterligare information 
om det internationella temat, “Vi hjälper”, och andra resurser relaterade till DG Elect-seminariet 2017 
finns på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org (Klicka på jordgloben och välj svenska, ange därefter 
sökordet "DG Elect seminarium" i sökfältet i det övre högra hörnet på webbplatsen).   

Jag uppskattar din entusiasm när du välkomnar denna möjlighet och på vägnar av dem du redan har hjälpt 
och kommer att hjälpa vill jag säga tack.  Dr. Naresh och jag ser framemot att få träffa dig i Chicago.   

Lions är på väg att skapa fina minnen. Dr. Naresh och jag ser framemot att få dela denna unika upplevelse 
i Chicago, Lions födelsestad, tillsammans med dig.   

Med vänlig lionhälsning,  

             

Mrs. Navita Aggarwal 

Hustru till första vice president Dr. Naresh Aggarwal 



 

 

 

Kopia:    Dr. Naresh Aggarwal, första internationella vice president 

Gudrun Bjort Yngvadottir, internationell andra vice president 

Sunil Kumar, ordförande för DG Elect-seminariet 2017, tidigare internationell direktor  

Karla Harris, vice ordförande för DG Elect-seminariet 2017, tidigare internationell direktor 

DG Elect-seminariets gruppledare 2017 

DG Elect-seminariets medarbetare 2017  

Jon Montgomery, divisionschef, ledarutvecklingsdivisionen 

 


