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«Vi nærmer oss vårt distriktsmøte»
Min klubb som er vertsklubben og den komiteen som har jobbet med dette har
gjort en flott jobb. Det har vært mange planleggingsmøter og nå begynner
brikkene å falle på plass. Jeg er sikker på at alle blir fornøyd med de rammene
vi har skapt for dette møtet.
Det er en viktig sak som skal opp på møtet og det er hvorvidt distrikt J skal være
med på den forestående utviklingen av Lions Norge.
På riksmøtet var det 100 % enighet om at medlemmene ønsker en
endringsprosess i Lions Norge. Jeg siterer:
På Riksmøtet i Loen ble det gjort følgende vedtak etter at 2014 forslaget ble
trukket: Nytt forslag til vedtak ved AGRL Bjørn K. Skovly: 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
2014. Det er en forutsetning at dette forankres i klubbene og distriktenes egne
ønsker for effektiv drift. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det er ikke sammenslåing av distriktene H og J vi primært skal stemme over.
Det som det dreier seg om er å gi Lions Norge en mer effektiv organisasjon, det
vil si mer kostnadseffektiv og bedre tilpasset dagens kommunikasjonsteknologi. Vi må få en organisasjons- og arbeidsform som tilfredsstiller de krav
som medlemmene vil stille til den organisasjon de er med i. Forandring og
eventuelt sammenslåing av distriktene er ett av virkemidlene i denne
prosessen. Det vil i neste omgang føre til at vi må innføre en mer effektiv
arbeidsform og at vi må målrette bruken av ressurser. Andre tiltak og verktøy
vil bli implementert gradvis når distriktene er på plass.
Hvordan vil klubbene merke at vi får nye distriktsgrenser? På kort sikt vil de

ikke merke noen stor forandring. På litt lengre sikt vil de merke, slik jeg har
hevdet i alle møter jeg har vært involvert, at de får mer støtte fra sonen, at de
får nærmere kontakt med klubbene i nærområdet, at de vil få mer hjelp fra
distriktet når de trenger det, grunnet at Lions Norge får en mer effektiv og
handlekraftig organisasjon.
Lions Norge står ved en korsvei. Vi har gjennom flere år hatt en nedgang i
medlemstallet og en økning i gjennomsnittsalderen for medlemsmassen. Dette
gjelder også for alle distriktene. Vi beholder ikke nyinnmeldte medlemmer.
Hvorfor? Vi har en driftsform som er lite kostnadseffektiv og som ikke kan
rettferdiggjøres med dagens medlemstall. Vi prioriterer ikke ressursbruken på
riktig måte. Vi er kommet til det som på flyverspråket heter «point of no
return». Vi må bestemme oss for kursen videre. Vi må fokusere på
mulighetene.
Det er derfor ikke bare et spørsmål om å si ja eller nei til en sammenslåing av
distrikter. Det dreier seg om å si ja eller nei til forandring, ja eller nei til
forbedring, ja eller nei til en positiv fremtid.
Jeg er ikke i tvil om at dette er den rette veien å gå. Jeg ser store muligheter for
vår organisasjon, både på landsbasis og på distriktsnivå. Vi kan dra nytte av
hverandre og lære av hverandre og så har vi muligheten for å skape et distrikt
som det skal være vanskelig å slå i ressurser og effektivitet.
Velkommen til Støtvig Hotell.

Jeg vet vi kan og jeg vet vi vil.
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