REFERAT
Møte type

Avdeling/gruppe

Dato

Tid

Sted

DRM

MD104J

05.09.14

18.00

Quality Gardermoen

Til stede

15 stk Christer, Lill, Stefan, Hans, Karsten, Bjørg, Kjell Arne, Roar, Trygve, Tom, Svein, Einar,
Roy, Knut-Olav, Helle
Fravær meldt

Fravær ikke meldt

Maria, Gunder, Karin, Jorunn, Vidar
Møte slutt

Neste møte

20.30

06.09.14

Saknr

Antall sider

Saksopplysninger

Ansvar

1

Bjørg (IRC) Fortalte om Zambia prosjektet. Lærebygning pluss VIP toaletter er
ferdigstilt. Nå starter neste prosjekt som er tre nye klasserom. (Der er kun to på
nåværende tidspunkt) Det var viktig å få på plass lærerbygningen først så man
kunne få kvalifiserte lærer. Rådet hadde spørsmål om vedlikehold. Kan vi for
eksempel overfører penger til den lokale Lions klubb i Zambia og be dem bruke
dem til å lære opp en vaktmester som blir lønnet for jobben med vedlikehold av
skolen og lærerboligen.
Hva blir neste prosjekt. Det koster 120.- pr medlem og dette er siste året vi har
bundet oss for. Bjørg håper vi alle betaler.

Bjørg
IRC

2

Stefan (YCEC) Startet med å vise videoen fra årets camp. Den ligger på Youtube.
Søk på Imagine Peace 2014.
Takket alle soneledere for sonens dag. Flott innsats. Budsjettet for campen ble
innenfor rammen så derfor tar Campen og dekker alle utgiftene sonen har hatt for
dagen. Sonen må sende kvitteringer til Arild Rambøll, LC Rælingen med et
kontonummer så tilbakefører han det beløp dere har meldt inn. Neste år dekker
campen utlegg for sonens dag opp til 5.000. Stefan ønsker å komme rundt til alle sonene så vi kan få en evaluering og
finjustering av sonens dag. Når vi gjør som vi gjør med å ha samme opplegg hvert
år blir det mye enklere å planlegge og gjennomfører en camp. Sonen har ansvar for
1 dag av maks 7 timer.

Stefan

Vertsfamilier bør jobbes med hele året. Inviter inn vertsfamilier til klubb møtet og
la dem fortelle om deres opplevelser. Tror folk blir overrasket over hvor positivt
dette er.
Stefan sitter i en arbeidsgruppe som skal jobbe med spørsmålet som ble fremmet
på DM 2014. Denne gruppe har kommet frem til noen spørsmål som de ønsker den
enkelte klubb kan jobbe med.
1. Hvordan øke engasjementet i klubben?
2. Kan vi få en person fra hver klubb til å engasjerer seg og motiverer de
andre? Finnes denne personen? kan han/henne brenne for ungdom, tenne
et engasjement og gi av sin tid?
3. Jobbe med enkle caser som kan engasjerer det enkelte medlem ift campen?

Stefan
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4. Hvordan aktiviserer sonen til å ha forankring i campen.
5. Kan vi få til en gruppe i distriktet som kun jobber med camp?
Der er diskusjoner på dette med camp hvert år og enkle klubber føler det blir dratt
ned over hodet på dem. Men dette ligger på sone nivå og distrikts nivå. Tror at
campen i den form den avholdes i dag er en god og overskuelig måte å avholde
camp på.

Stefan

VDG1 (Helle) sine planer. Delta på lederutviklingen som består av 4 deler på
nettet hvorav 3 er hjemmeoppgaver som er online kurs.
Skal delta på VDG opplæring 17-19 oktober. I løpet av våren skal styret på plass.
Sitter i en adhoc gruppe med MD-YCEC mht avholdelse av camp i Norge og i en
komite med MD-IRC angående fadderbarn i Uganda.
Skal delta på Dignity day

Helle

Karsten (FLL) Karsten og hans gruppe har jobbet godt med en plan oversikt som
viser hvilke skoler i vårt distrikt som er med på FLL og hvilke skoler som ikke er.
Han har laget en oversikt som viser hvilke skoler vi kan kontakte. Tanken er at vi
kan presenterer et helt opplegg som tegnekonkurranse, FLL og ja til utdanning. I
tillegg kan vi kurse lærerne i MV.
Karsten ønsker at i hans oversikt blir der lagt inn hvilke skoler som har MV og
hvilke skoler som deltar i tegnekonkurransen.

Karsten

Tom (Web red) og Roy ( ITC)Svarer på spørsmål om opplæring og gir support til
hjemmesidene. De styrer hjemmesidene til Distriktet. Roy er ansvarlig for
medlems registrer og facebook siden. Tom legger ut DG månedsbrev og alt annet
info som bør legges ut på distrikts hjemmesideside på lions.no
Deres handlingsplan er lagt ut på Distrikt J på Lions.no under menypunktet
Offentlig medlemsinfo
Spørsmål på om man kan søke opp en person på siden og om man kan få sende
felles mail til alle medlemmer ikke bare dem med verv.
Klubbene skal selv registrer og oppdaterer deres klubb sider. Især adresse listene.
Vi ønsker å øke besøk på Lions hjemmesider. Web red og PRC jobber sammen om
dette, for å få presentert aktuelle nyheter fra klubber og distrikt på nett.
Opplæring tas på forespørsel. Kontakt Roy. Skal det foregå så prøv å få med hele
klubben.

Roy
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Tom

Referent: Helle Soos. ( beklager evt. feil eller mangler)
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