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Henrik Ibsen sa en gang: “Å arbeide for seg selv, er det jo ingen glede i. Skaff deg noen å
arbeide for”. Og det gjør vi i Lions. Klubbene er nå svært så aktive med blant annet
bokdager, kunstutstillinger og dansegalla.
Presidenttreff
Et president-treff er også avholdt, med både generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard og
nesten 50 presidenter, samt noen visepresidenter tilstede. Soneledere, fagsjefer og andre
fikk presentert seg, slik at presidentene har et ansikt på personen som innehar rollen.
Heidi Lill, som har fått god erfaring med Lions på alle plan, fortalte om hvor inspirerende
det er å delta på arrangementene til Lions og nevnte spesielt Tanaleiren som en stor
opplevelse.
Økonomiansvarlig, Øystein Berg Nilsen fra Lionskontoret sa litt om mva refusjon og
økonomi.
Terje Skudvig, med lang erfaring i Lions, påpekte viktigheten av å holde medlemsregisteret oppdatert og sørge for å betale de små summene som ofte blir til rest når Oak B
regner ut $ kursen. Han tilbød seg å avholde et kurs for sekretærer om noen skulle føle
behov for det.
Det ble veldig mye informasjon på få timer, så til senere treff bør vi nok sette av en hel
dag. Referat fra møtet finner du under menypunktet «Offentlig medlemsinfo».
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Røde Fjær
Det jobbes godt med Røde Fjær, og jeg råder dere alle til å gå inn på http://www.lrf.no
der finner dere info som stadig oppdateres. Se også menypunktet «Offentlig
medlemsinfo» på distriktet, der info fra distriktsleder LRF Roar Eng er lagt ut.

På bildet ser dere Røde fjær ambassadør Mimmi Tamba.
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Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Lions Club Kråkerøy med damer i
klubben!! Veldig hyggelig!

Distriktsammenslåing
De distriktene som har slått seg sammen, arbeider nå med den nye organiseringen. Styret
i 104 J har vedtatt at vi skal gå videre med informasjon om distriktsammenslåing, og at det
vil komme opp som en sak på Distriktsmøte 2015.
VDG 2, Knut Olav Gaaseby, har sendt ut et skjema hvor klubber og medlemmer skal få
svar på sine spørsmål, og ytterligere informasjon hvis noen trenger det. Uansett mening
om sammenslåing, er det viktig at informasjonen er saklig og riktig. Hvis det er noe dere
lurer på vedr. skjema ta kontakt med Knut Olav.
Så fortsett å stå på som jeg vet dere gjør! Og ha en flott oktober måned!

Skedsmo - 29.09.14

Distriktsguvernør 104J
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