Side 2

Kjære Lionsvenner!
Så har vi kommet oss godt inn i mars, vårmåneden, hvor vi kan oppleve 4 årstider på én dag.
Mars kan være lunefull.

I løpet av denne måneden skal klubbene velge sine tillitsmenn og –kvinner. Dette skal være innmeldt, både til Lions Norge og til
Lions International. Her er det fungerende sekretærer som har et ansvar; sørg for at dette meldes inn både gjennom medlemsregisteret og via MyLCI. Det oppleves stadig at e-poster kommer i retur på grunn av at
klubbene ikke har oppdatert sine medlemmers e-postadresser. Vær nøye, så sikrer vi at informasjonen kommer dit den skal.

Mange klubber har praktisert 2 års funksjonstid for presidenter, dette kan være en god måte å løse oppgaven på. Det er gjerne
godt ut i det første året som leder i klubben at du føler at ”nå har jeg taket på det”, og da er det synd å måtte tre tilbake kort tid
etter. Men samtidig er det ikke bra at styremedlemmer, jeg tenker her på for eksempel sekretærer og kasserere, ikke sitter for
lenge i samme funksjon. Det vil hindre rotasjon i ledelsen av klubben, noe som er absolutt nødvendig for at de nyeste medlemmene skal aktiviseres i styre og komiteer. Dette vil gjøre medlemskapet mer meningsfullt, og vi hindrer på den måten at de
nyeste medlemmene forsvinner ut døren etter kort tid. I noen klubber er det slik at presidenten ikke velges før det året
vedkommende skal gå på. Det kan bety at man sitter uten en påtroppende president det året presidentopplæringen skal foregå.
Sørg for at dere har en påtroppende president året før han eller hun skal tiltre.

Dette bringer meg over til medlemssituasjonen i vårt distrikt. Og – ta det med ro! – jeg skal ikke mase om medlemsverving! J
Situasjonen i vårt distrikt er faktisk den at vi ligger godt på plussiden i forhold til de måltall jeg ble bedt om å presentere ved innsettelsen som DG. Jeg har sagt og skrevet at medlemstallet ikke skal bikke under 2050 i dette Lionsåret. I skrivende stund er vi
2115 medlemmer i vårt distrikt, øket med 3 fra forrige måned og på vei oppover! Vi mangler faktisk bare 19 for å gå ”break even”!
Jeg minner om at de to klubbene som har høyest netto medlemsvekst dette året vil bli behørig feiret på Distriktsmøtet den 23.
april på Tjøme!
Hvis noen klubber føler at de har bestilt for lite tulipaner til tulipanaksjonen siste helgen i april, så kan jeg trøste dere med at det
ER mulig å etterbestille. Dette er, som jeg har sagt tidligere, den viktigste aktiviteten vi har i Norge. Den sørger for at klubbene får
inntekter, Tulipanfondet blir fylt opp, og det igjen kommer andre aktiviteter til gode. Jeg vil også anbefale klubbene å skaffe seg
en betalingsterminal. Denne kan skaffes gjennom Lions Norge for en meget beskjeden sum. Se lions.no/medlemsfordeler. Ingen
unnskyldning å ikke ha kontanter lenger.
I dette året har vi gjennomført 3 LLLI-kurs (Local Lions Leadership Institute) i vårt distrikt. Det betyr at ca 45 av våre påtroppende
og sittende (noen) presidenter har gjennomført dette lederkurset som er beregnet for nettopp denne målgruppen. Men det er
bare halvparten av klubbene som får glede av dette, vi er som kjent 91 klubber i distriktet.

Jeg kan ikke få sagt det ofte nok og høyt nok; lederopplæring på alle nivåer i vår organisasjon er alfa og omega. Når klubbene
har godt lederskap av godt opplærte presidenter vil vi få et godt klubbmiljø! Når vi har et godt klubbmiljø, slik at medlemmene
ikke prioriterer bort klubbmøtet, ja da får vi de gode aktivitetene, aktiviteter som gir klubben styrke og samhold. Og med disse
faktorene på plass behøver vi ikke bekymre oss for medlemssituasjonen så mye lenger!
Tilbakemeldinger som er kommet etter kursene gir oss holdepunkter for små justeringer, slik at deltagerne virkelig skal føle at de
har fått skikkelig påfyll når de reiser hjem fra kurset.
Neste år tar vi sikte på å arrangere minst 2 LLLI-kurs primært for påtroppende presidenter, men selvfølgelig er de også åpne for
andre medlemmer i den grad plassen tillater det. Prisen forsøkes å holdes så lav som mulig, slik at alle klubber skal ha råd til
dette. Så langt har klubbene kun måttet ut med en egenandel, men kostnadene for et kurs er ikke verre en at to vinlotterier i
klubben i løpet av året vil finansiere det hele. J

Tiden går jevnt og trutt mot vårt 100-års jubileum. Datoen er 17. juni 2017. Det er dagen da vi virkelig skal markere at vi er verdens beste humanitære serviceorganisasjon. Den enkelte klubb finner selv sin måte å gjøre dette på, og det er bare å være
ordentlig kreativ.
Jeg kommer tilbake til dette i hvert månedsbrev i tiden fremover. Min oppfordring til dere alle er: Gå ut og gjør Lions synlig!
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