Takk for innsatsen. Vi er alle vinnere.
Vi i Lions har gitt av vår tid, vår arbeidskraft og våre midler til samfunnets beste
Bøsseinnsamlingen Lions Røde Fjær har gitt bedre samhold, økt samarbeid mellom
klubbene og vist at vi kan «flytte fjell» når alle drar i samme retning samtidig.
Forberedelsene til bøsseinnsamlingen var krevende, spesielt for de som jobbet
frivillig sentralt. Noen av elementene vi skulle benytte under innsamlingen ble
forsinket og noen distrikter var sene med å melde inn sine behov. NB! Vi i vårt
distrikt hadde «alt på stell» innen alle oppsatte frister. Enda en gang: TAKK!
Med avisinnlegg, vedlegg i aviser og på mange andre måter har vi forberedt
innsamlingen. Vi har markert oss positivt i samfunnet og blitt godt mottatt der hvor
vi har knakket på dørene.
Kontanter er blitt en utfordring i mange hjem, men mange hadde også penger klare
da vi kom på døra. Det vi med stolthet kan si er vi slik situasjonen var gjorde vi det
aller beste. Spørsmålet om dagen var feil valgt er både ja og nei. Det ble sett på alle
mulige dager og vi måtte ikke være for tett opptil tulipanaksjonen, nå kommer
vinterferie og til høsten er det valg, samt ta hensyn til andre innsamlingsaksjoner.
Vi gjorde vårt beste!

Litt malurt i begeret:
Støtte fra kommuner: Av 32 kommuner har 7 kommuner konkret bidratt, men det er
signaler at noen flere kommuner vil bidra. Vi ber om at dere som ser muligheter
arbeider videre med kommunen. Etter dårligere økonomi en kommune har er det
viktigere at de støtter Mitt valg.
Bidrag fra bedrifter etc. har ikke gitt hva vi forventet. Av lokale sparebanker er det
kun en bank som har bidratt til nå. Kan resten av sparebankene bearbeides? Det vil
jobbes spesielt mot sparebankene i tiden framover og har dere ideer så gi beskjed.
Noen klubber har bestilt mye materiell som ikke ble benyttet. Dette medfører
unødige ekstrautgifter. Et råd til klubbene er å evaluere innsamlingen og gjør denne
tilgjengelig for de som om 4 – 5 år skal lede neste Lions Røde Fjær.

Takk for innsatsen med en blomst til dere alle.
Hilsen
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