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Noen søker ly for vinden, andre går ut og lager vindmøller

Den første høstmåneden er snart en saga blott. Fint med høst etter en så god
sommer vi nå har opplevd. Da kan vi gå på oppgavene med masse opplagret energi
og møte utfordringene som venter i løpet av høsten og vinteren.
Det første rådsmøtet er unnagjort. Det inntrykket jeg sitter igjen med i etterkant er
den entusiasmen, offerviljen og pågangsmotet alle i rådet viser. Det er flott å
oppleve en debatt der alt kommer på bordet. Da får vi muligheten for å ta de riktige
avgjørelsene. Takker enda en gang familien Soos som stiller opp og lager en solid og
meget hyggelig ramme omkring dette møtet. Alle som en vil tilbake for å oppleve
den lune atmosfæren på Lyckås.
Jeg selv har vært på flere sonemøter og gleder meg til hvert besøk. Det er
blomstrende aktiviteter i alle klubber og jeg har fått et meget positivt inntrykk av
aktivitetsnivå og miljø i klubbene. Alle klubbene har, og er, oppmerksomme på vårt
problem, medlemsutvikling. Bevisstheten i dette er godt forankret i klubbene og jeg
er optimistisk med hensyn til framtiden.
Det er også nettopp dette som er den røde tråden i arbeidet som Guvernørrådet nå
har begynt på. En bevisst videreutvikling av MD 104- Norge mot en ansvarlig ledelse
som forvalter verdiene i Lions Norge på en forsvarlig måte, og som har fokus på
medlemsutvikling og miljø. Endringer må til, det er de fleste av oss enige om, selv
om veien til målet kan ha mange meninger og oppfatninger. Dette kan være
smertefullt, men skal vi komme videre må vi tåle dette også. Fokuset er imidlertid
overordnet, målet er å få mange nye medlemmer, beholde de som er i klubbene og
et ryddig Lions Norge med god økonomi.
Siste helgen i september blir det avholdt et kvinneseminar i Ålesund. NAC Solveig
har fått i oppdrag å overvære seminaret og rapportere, slik at vi kan holde et
tilsvarende seminar i vårt distrikt tidlig neste år.
Oppgaven til First Lego League er frigjort og elevene er i full sving med å løse
oppgaven «Natures Fury» og barna som er med i tegnekonkurransen, «Vår verden Vår Fremtid» er også i full gang med oppgaven. Flotte initiativ som retter seg mot
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barn og ungdom, vår fremtid, og som kan markedsføre Lions i brede lag.
Det er ansatt ny prosjektleder for Lions Røde Fjær som skal fronte denne viktige
aksjonen og Tulipanaksjonen arbeides det med i kulissene.
Mye positivt skjer. Det er mye vi som medlemmer kan være stolte av, men det
viktigste av alt er alle aktiviteter som jeg erfarer skjer i klubbene. Det kan bare
beskrives med ett ord: Fabelaktig.
Jeg ønsker dere en fantastisk høstsesong og vel møtt ved neste korsvei!
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