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Nr

J - NAC 's mål

Mål

Handling

Tulipanaksjonen skal beholdes og
utvikles som ett av våre fyrtårn.
Lions Tulipanaksjon utvides til
aksjonsuke.
Tulipanaksjonen ”deltar” i
sentrumsløpet i Oslo.

Øke antall
Gi informasjon på
solgte tulipaner Distriktsrådsmøtet 16.nov.2013
Målet for landet
1 million
Besøke sonemøter og klubber
tulipaner

Tiltak

Ansv.

Informasjonsmøter?, nett og mailer.
Øke fokus på «salg» til bedrifter.
Oppfordre klubbene til å ha spesielle
arrangementer denne dagen.
Ha besøk på skoler/barnehager som
bruker DMV i uken før aksjonsdagen
for å profilere aksjonen.

NAC
SL
NAK

5
5.1

Kick off for piloter møter i
Øke deltakelsen januar/februar?
i Sentrumsløpet
Kontinuerlig motivasjon og
tilrettelegging
Motivere klubbene til å sette i gang
trening til sentrumsløpet

5.2

Det er mitt valg
Øke kunnskapen om DMV.
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Øke salg av
kurs til skoler

Gi informasjon på
Distriktsrådsmøtet 16.nov.2013

Mobil: 97670329

Bruke sonelederne til å spre budskapet.
Bruk av lokalavisen
Sende et brev til klubbene vedr.
sentrumsløpet
Gi info til NAK om DMV og
Tulipanaksjonen

NAC
NAK

solveig.s.johansen@gmail.com
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Alle klubbene skal engasjeres i
og barnehager
gjennomføring av DMV kurs – event. i
samarbeid med andre klubber.
Få engasjerte piloter.
Fokus rettes mot Lions Røde Fjær
2015
5.3

Tegnekonkurransen
Øke antall deltakende skoler.

Besøke sonemøter og klubber

Motivere klubbene til å få med
flere skoler i sonene/kommunene

Starte innsalg av DMV nå til
klubbene i forbindelse med LRF
2015
Ungdomsbrødet blir en realitet

LRF 2015

Den beste noen
sinne

5.5

Narkohund.no

Gjøre
prosjektet kjent
for hele
distriktet og

Oppfølging av pilotene som kan fronte
DMV.

Oppfølging av pilotene ved å møtes
? + mail

Økning fra år
til år:
Alle distriktets
kommuner skal
være med.

5.4
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PILOTER

Fortelle om tegnekonkurransen på
alle møter

Mobil: 97670329

Kontakt med skoler ved hjelp av
tegnekonkurransen – naturlig
«partner» til DMV - «Døråpner"

NAC
NAK

Pilotene brukes også her
Bruke NAK`ene aktivt
Vidar Waaden fortsetter som
koordinator.
Gjennomføre samling med NAC der
søkelyset settes på LRF 2015
Oktober?

MD NAC

Vise filmen på aktuelle møter

NAC

Oppfordre til å kjøpe – fortelle om

NAK

solveig.s.johansen@gmail.com
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tilgjengelig for
flest mulig
5.6

Få en oversikt over klubbens
forebyggende arbeid/prosjekter
Støtte opp rundt klubbenes
forebyggende arbeid, motivere klubber
til å søke støtte i Lions Tulipanfond
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”SE” hva
klubben gjør

filmen på medlemsmøter

Gi informasjon på
distriktsrådsmøtet 16.nov.2013

Sende ut brev med forespørsel til alle
klubbene

NAC

Heve viktigheten av det generelle
Skjer på møter hvor NAC er til stede
forebyggende arbeidet Lions gjør,
og på sonemøter
forklare rutinene i Tulipanfondet for
klubbene.

Mobil: 97670329

solveig.s.johansen@gmail.com

