Invitasjon til Distriktsmøte for D104J 2015
Lions Club Nedre Romerike og distriktsguvernør Lill Alver ønsker velkommen til Distriktsmøte for
D104J, lørdag 11. april 2015, på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten (Skedsmo
kommune).
Registreringen åpner kl. 08.00. Det serveres kaffe og rundstykke før møtet. Distriktsmøtet starter kl.09.00.
Ledsagertur starter kl. 10.00. Møteavslutning forventes ca. kl. 17.00 og banketten begynner kl. 18.30. Dagsorden
og møtedokumenter vil bli tilgjengelig senest 30 dager før Distriktsmøtet.
Pris: kr. 450,00 – for bespisning - (kaffe/rundstykker før møtet, pausemat og lunsj).
Bankett/overnatting:
Vi håper flest mulig ønsker å overvære banketten, slik at vi kan få en hyggelig opplevelse sammen. Ønskes
overnatting, har vi reservert rom til en gunstig pris.
(I påmeldingsskjemaet må man først velge bankett for å komme videre til overnatting).

Påmeldingsfrist er lørdag 14. mars. Les mer om arrangementet på side 2.
Du kommer til egen nettside med påmeldingsskjemaet ved å trykke HER
Delegater:
Alle klubber som har betalt kontingent til Distriktet, MD 104 og Lions Clubs International pr. 01.03. 2015 har rett
til å sende delegater til Distriktsmøtet for medlemmer som har tilhørt klubben i minst ett år og en dag i hht
medlemsregisteret pr. overnevnte dato, etter følgende formel:
Klubber som har til og med 14 medlemmer:
1 delegat
Klubber som har 15 til 24 medlemmer:
2 delegater
Klubber som har 25 til 34 medlemmer:
3 delegater
Klubber med 35 medlemmer el. mer
4 delegater
Sittende og tidligere distriktsguvernører har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote.

Velkommen til Distriktsmøte i Skedsmo
Spørsmål rettes til leder av arrangementskomitéen: Lillian Harvang, tlf. 918 34 699, lillian.harvang@gmail.com

Mer om Distriktsmøte D104J
Banketten starter kl. 18.30.
Prisen inkluderer 3-retters middag og 3 glass vin/annen drikke. Det blir underholdning, taler og
fellessang. Vi håper du vil delta på banketten – en fin anledning til erfaringsutvekslinger med andre
Lionsmedlemmer.
Overnatting.
For de som ønsker å overnatte har vi reservert rom på hotellet. Overnattingen inkluderer frokost.
Ledsagerturen starter kl. 10.00.

Vi inviterer til Mølleparken og vandring langs Sagelva på Strømmen. Vandreturen inkluderer enkel
lunsj på Trevar’n. Dagen kan avsluttes på Strømmen Storsenter.
Quality Hotel Olavsgaard
Et fullservice konferansehotell beliggende i landlige omgivelser ved E6 midt mellom Oslo og
Gardermoen. Hotellets sentrale beliggenhet og moderne konferanselokaler gjør det til en naturlig
møteplass for hele Østlandsregionen.

