Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge
Mandat:
Riksmøtet 2013 vedtok enstemmig følgende: Distriktsmøtenes behandling av forslaget om ny
struktur for MD 104 viste at det er en positiv holdning til endringer og effektivisering av
organisasjonskulturen i Lions Norge. Riksmøtet vil derfor pålegge guvernørrådet om å følge opp
disse innspillende med sikte på legge fram forslag til endringer i denne strukturen på Riksmøtet i
Fors Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge
2014. Det er en forutsetning at dette forankres i klubbene og distriktenes egne ønsker for effektiv
drift.
Forslag:

lag til ny distriktsinndeling for Lions Norge

Med dette utgangspunktet har guvernørrådet etter innspill fra distrikt, soner, klubber og
nøkkelpersoner landet på en ny distriktsinndeling med 6 distrikter. Distrikt A (Finnmark, Troms og
Nordland) utvides noe sydover, og distrikt K «får tilbake» Gudbrandsdalen. For de øvrige distrikter
foreslåes følgende sammenslåing: B+C, D+E, F+G og H+J. Distriktsrådene har sluttet seg til dette
forslaget.

Hva får vi ut av dette?
Endring av distriktsgrenser har liten eller ingen praktisk beslutning for den enkelte lionsklubb.
Forslaget betyr en reduksjon av antall tillitsvalgte i distriktene med 70 – 80 personer med tilhørende
kostnader ved møtevirksomhet og opplæring. De frigjorte midlene vil bli brukt til å styrke
sonelederoppgaven, opplæring og til profilering av Lions med sikte på god medlemstilvekst.
Det legges opp til å videre forenkle og effektivisere prosessene i organisasjonen med utstrakt bruk
av moderne teknologi. En rekke verktøy er på plass (Lions 2014), og organiseringen av aktiviteter
vil bli mer og mer prosjektbasert slik tidligere vedtatt av Riksmøtet. For klubbene vil styrkingen av
soneleddet bety mer slagkraftig hjelp for klubber som har behov.
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Prosessen videre:
Guvernørrådet vil nå utarbeide et forslag til Riksmøtet om ny distriktsinndeling som skissert. Dette
forslaget skal behandles (og forhåpentligvis godkjennes) av distriktsmøtene nå i vår, for deretter å
bli behandlet/godkjent på Riksmøtet. Hvert distriktsmøte skal altså ta stilling til hele forslaget.
Det godkjente forslaget blir sendt til det internasjonale styret som tidligst vil behandle det i sitt
oktober-møte 2014. Blir forslaget godkjent der, vil de nye distriktsgrensene bli gjeldende fra juli
2015.
Det er i store trekk allerede en skisse på hvordan (de nye) distriktene eventuelt skal velge sine nye
tillitsvalgte. Alle som har flerårige verv vil eventuelt velges på nytt for hele eller deler av sin
tjenesteperiode. Dette vil selvsagt skje i god dialog med de berørte.
Jeg vil nå delta på flest mulig sonemøter for å bidra i drøftinger av forslaget.
Rygge 24. januar 2014
Jahn S. Engh
Distriktsguvernør 2013-14
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