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Kjære alle Løver
“Livet er som å sykle, for å holde balansen må du bevege deg
fremover……”
Færder Seilasen & Mitt Valg!

Hanne Cecilie Engh, datteren til Jahn, deltok i Færderseilasen. Hun ville
hedre Jahns minne ved å samle inn penger til MITT VALG. Nå håper vi å få
Hanne som medlem fra høsten av!
Tusen takk Hanne, vi er veldig takknemlige!
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Riksmøte
Det har gått en tid siden Riksmøtet i Oslo, men litt til orientering:
Tore G. Hovde fra Lommedalen ble valgt til Guvernørrådsleder for det
kommende lionsåret 2014-2015.
Guvernørrådsleder for 2015-2016, Kay Arne Sørensen fra Lions Club Asker
Leder for medlemsarbeid, Christian H. Johansen fra Lions Club Oslo
Nordstrand
Leder for forebyggende arbeid, Bjørn Zarbel fra Lions Club Oslo Bøler
Leder for internasjonalt arbeid, Nils Ørum fra Holmestrand
Leder for lederutvikling, Hroar Thorsen fra Lions Club Larvik.
Distriktssammenslåingen (forslag 3.1) ble vedtatt for alle distrikt bortsett fra H
og J, siden vi jo ikke fikk stemt over forslaget på vårt Distriktsmøte. De
distriktene som slår seg sammen, vil nå arbeide for å få mest mulig ensartede
distriktslover og kjøreregler. Vi i J vil også være en del av denne prosessen,
og samarbeide aktivt med alle de andre distriktene. Vi er alle Lions. Antall
distrikter er nå redusert fra 10 til 7.
Forslag 3.2 ble endret slik at Riksmøte fortsatt velger fagsjefer, men det blir
lagt inn en mulighet for at guvernørrådet kan avsette fagsjefer.
Under punkt 4 som omhandlet planer og budsjett ble det også vist mye
engasjement, og med enkelte endringer ble punktet vedtatt.
MVA
Så må jeg minne om moms refusjonen!! Fristen er 30. juni ! Fyll ut skjema
dere finner på nettet, alt klubben har brukt på aktiviteter summeres og kan
søkes for! Dere må altså ikke ha betalt mva for å få mva. Øystein på Lions
kontoret kan svare på spørsmål. Det ligger mange penger å hente her, som
dere igjen kan benytte til gode aktiviteter! Bare halvparten av klubbene søkte
om dette i fjor! Ikke mye jobb!!
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Presidenttreff
Vi skal ha et Presidenttreff for alle klubbene i104J oppe hos meg på
Skedsmo 18. september. Invitasjon og agenda for dette møte som allerede
ligger på nett, vil bli sendt ut i E-post til nye presidenter i begynnelsen av juli.
Representanter fra Lionskontoret, soneledere, fagsjefer, Røde Fjær og styret
vil være representert, og vi går igjennom planer og aktiviteter for 2014/15!
Skal bli hyggelig å få treffe dere alle sammen og få innspill fra klubbene slik
at vi sammen kan utvikle oss videre.
SÅ PRESIDENTER MELD DERE PÅ, OG MØT OPP!

Filming av Lions Ungdomscamp
Vårt distrikts ungdomsleir står for tur, og i den anledning kommer det et film
team fra Lions Int. for å filme hos Helle Soos, og på Nobel Freds Senter. Flott
at vi får satt et vellykket arrangement, som ungdomsleiren er, på kartet! Takk
Helle & co for den flotte jobben dere gjør i så måte.
Det er også kommet forespørsel fra Lions Int. vedr. andre aktiviteter som kan
filmes i slutten av juli/begynnelsen av august. Jeg sendte forespørselen
videre til distriktsrådet og nevnte “Ja til Utdanning” og Sykehus Klovnene som
aktuelle bidrag.
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Sommer
Det har vært mange koselige sommeravslutninger rundt omkring I klubbene
nå før ferien. Jeg har lyst til å fortelle at min klubb, Nedre Romerike LC,
hadde et veldig interessant og lærerikt besøk hos kunstner Reidar Finsrud,
(han er også lionsmedlem, som dere kanskje vet) i LC Drøbak. Han er et
spennende menneske, og en stor kunstner som jeg anbefaler dere å besøke.
Vi besøkte både Galleriet og Atelieret med Kunstskolen. Han er også
representert på vår kunstutstilling i oktober. Jeg anbefaler et besøk dit, enten
privat eller som Lions klubb. Vi fikk også god mat og mange spennende
historier!

Ha en riktig god sommer, og lad opp til et nytt aktivt Lions år!
Skedsmo - 21.06.14

Distriktsguvernør 104J
4

Et inkluderende Lions

