Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge
E-post sendt alle medlemmer i Distrikt 104 J
Riksmøtet 2013 ga guvernørrådet oppdraget med å komme med forslag til ny distriktsinndeling og
evt. ny organisasjonsstruktur for Lions Norge. Bakgrunnen for, og målet med dette, var behovet
for å forenkle og effektivisere driften av lionsorganisasjonen. Dette er en videreføring av arbeidet
Lions2014 gjorde.
Fors Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge
Guvernørrådet har landet på 6 distrikter - i hovedsak ved en sammenslåing av 2 og 2 (gamle)
distrikter samt justering av grenser tilnærmet fylkesgrenser. Distriktene A og K foreslås bare noe
justert, mens det foreslås sammenslåing av B+C, D+E, F+G og H+J; dvs. sammenslåing av vårt
distrikt (J) med
og distriktsinndeling
Bærum (H). Det har værtfor
grundige
diskusjoner
lagOslo
til ny
Lions
Norge på distriktsplan hvor
argumenter for og imot er diskutert. Distriktsrådet i J har enstemmig gått inn for dette forslaget.
Distriktsguvernørene sender nå ut en orientering til alle klubbene slik at de har tid til å diskutere
forslaget før et Riksmøteforslag blir sendt ut. Blir Riksmøtevedtaket godkjent på Distriktsmøter og
Riksmøtet 2014, vil ny distriktsinndeling bli gjeldende fra juli 2015.
Nedenfor er noen av grunnene til og behovet for denne endringen:
Organisasjonen er uendret siden starten i 1949
Antall distrikter har blitt utvidet etter behov og oppnådd størrelse - bør nå reduseres for å
opprettholde fullverdige distrikter.
Teknologien har endret seg, men ikke måten vi driver på. Vi må se på andre måter å drive
organisasjonen på.
Reduksjon av antall distrikter frigjør midler både på distrikts- og landsplan som kan brukes
på områder vi trenger forsterke, f.eks. opplæring/oppdatering av tillitsvalgte og medlemmer
og ekstern profilering av Lions.
Sonen blir ikke berørt - dette er noe som evt. gjøres innen hvert distrikt hvis aktuelt.
Sonelederrollen styrkes både faglig og med ressurser.
Sammenslåingen skal som sådan ikke medføre høyere MD- kontigent, og vil bidra til at
distriktskontigenten beholdes uendret selv med minkende medlemstall.
Det er lagt ut mengder av informasjon rundt denne saken, og jeg legger også ved en noe fyldigere
redegjørelse for de som vil fordype seg i saken. Herunder ligger også et Norgeskart som viser
inndelingen av de 6 nye lionsdistrikter.
Ellers er klubbene velkommen til å kontakte meg dersom noe fortsatt er uklart.
Rygge 24. januar 2014
Jahn S. Engh
Distriktsguvernør 2013-14
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