Til soneledere og ass. soneledere i D104J
Sentralt påmeldingsskjema til Regional Lions Leadership Institute
GLT D104J Reidar Elnan refererer her til brev under sendt pr. e-post til
Distriktenes GLT'er med kopi til DG'ene den 01.07.14, med anmodning om
påmelding til Regional Lions Leadership Institute for soneledere, ass. soneledere
og vdg 2. I de tilfeller hvor sonen ikke har ASL eller hvor soneleder ikke har
dette kurset, kan begge kategorier meldes på. Kursene går i uke 44 og 47.
Vi har nå fått et nettbasert påmeldingssystem opp å stå, og jeg vil derfor be
GLT'ene som har sendt påmelding om å gjøre det en gang til, men da ved hjelp
av linken nedenfor. Dere som ennå ikke har meldt på deres folk bes gjøre det så
fort som mulig. Jeg savner fremdeles respons fra Distriktene B, D E, G, J og K.
Undertegnede koordinator vil be dere alle sjekke opp med deres soneledere og
ass. soneledere og melde på så fort som mulig. Han vil også be distriktsguvernørene følge dette opp.
Ved påmelding, bruk nedenstående link som tar dere rett til nettbasert
påmelding. Her fyller man bare ut feltene og trykker på "send påmelding". da vil
det sendes en kvittering til den påmeldte, koordinator får kvittering og det
produseres en liste over påmeldte med alle nødvendige data helt automatisk! Er
det ikke flott?
Bruk denne linken:
http://home.online.no/~asb-l2/d104f/Leadreshipkurs/Pamelding_Leadership.htm

Med vennlig hilsen

Yngve Lindgaard-Berntsen
Leadership Institute Coordinator MD 104
RegionalLions Leadership Institute Coordinator Yngve Lindgaard-Berntsen
Lindeveien 13, 3145 Tjøme Tlf.. 977 40 113

E-post: yngve@norskair.no

Til Distriktenes GLT
Tjøme den 29. Juni 2014
INVITASJON TIL REGIONAL LIONS LEADERSHIP INSTITUTE.
Denne invitasjonen sendes alle distrikter gjennom distriktenes GLT, med kopi til DG.
I tråd med vedtatt rammeplan for opplæring vil det i Lionsåret 2014-2015 arrangeres to
Lions Regional Leadership Institute, forkortet RLLI.
Disse vil bli arrangert på Best Western Oslo Airport Hotel på Gardermoen i uke 44, 31.
Oktober til 2. november og i uke 47, 21-23. November.
Hovedmålgruppe for disse lederkursene er først og fremst Assisterende Soneledere, dvs.
De som skal gå på som soneledere i 2015, dernest er det soneledere som ikke har dette
kurset fra før, og sist men ikke minst alle andre interesserte.
Det er en målsetting at alle påtroppende soneledere etter hvert skal ha gjennomført RLLI
før de starter deres år som soneledere. For at vi i størst mulig grad skal oppnå dette er det
viktig at GLT-koordinatorene i det enkelte distrikt følger dette tett opp og gir
tilbakemelding til undertegnede innen 15.07.2014 om hvor mange og hvilke påtroppende
soneledere / soneledere som vil være aktuelle for RLLI i høst.
For assisterende soneledere, samt soneledere etter nærmere godkjenning, vil Lions Norge
dekke kurs med opphold og reise. For alle andre vil kursavgiften være kr. 3500, som dekker
kurs og opphold med full pensjon.
RLLI tar for seg emnene Lions Fundamentals, lokale muligheter og utfordringer,
presentasjonsteknikk, teamarbeide, å sette mål, møteledelse/tidsplanlegging, motivasjon
og mangfold. Alle instruktører ved kurset er LCI godkjente.
Rutiner for påmelding samt betaling (for dem dette gjelder) vil bli sendt GLT-D innen
20.07.2014.
MD-GLT teamet ser frem til å treffe dere alle på Best Western Airport Hotel på
Gardermoen i uke 44 eller uke 47!
Vel møtt!
Beste Lionshilsen fra Leadership Koordinator Yngve Lindgaard-Berntsen - E-post:
yngve@norskair.no
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Det er bedre å bygge barn en å reparere voksne
HT

