Månedsbrev april/mai 2016
Distriktguvernør 104 D4
Forandre for å bevare

Kjære Lionsvenner!
Vi er kommet til slutten av mai, den siste vårmåneden. De to siste månedene har
vært svært aktive sett med Lions-øyne.
Først vil jeg gratulere LC Arendal/Tyholmen og LC ÅL med størst medlemsutvikling i
distriktet, dernest vil jeg gratulere og takke hele distriktet for den innsatsen dere
har gjort på medlemssiden.
Distrikt 104 D4 er det klart beste distriktet i hele Norge når det gjelder å redusere
medlemsfrafallet! Pr. I dag er vi kun 18 færre medlemmer enn pr. 1. juli i fjor! Dette
er meget bra!
April måned er som kjent en travel måned for alle Lions. Det skal gjennomføres både
Distriktsmøte og Tulipanaksjon.
For å ta det siste først: Vårt distrikt har gjort en meget god innsats i
Tulipanaksjonen, 135000 tulipaner solgt! Dette er den aktiviteten som gir oss mest
synlighet lokalt, så det gjelder å være kreativ i gjennomføringen, og det er det
mange klubber som er.
Den andre store begivenheten i april var Distriktsmøtet.
Dette ble gjennomført på Scandic Havna Hotel på Tjøme, med over 140 delegater og
nesten 30 observatører. Tjømesalen var fylt til randen da Fylkesmann Erling Lae
ønsket velkommen til Vestfold og Tjøme!
LC Tjøme hadde lagt ned et stort og grundig arbeide i forberedelsen til det første
distriktsmøte i det nye distriktet, og jeg takker klubben for denne jobben!
På distriktsmøte var det mange saker det knyttet seg stor spenning til, men
diskusjonen og forhandlingene gikk for seg i en ordentlig form og med en til tider
humoristisk undertone.
Vi fikk vedtatt, enstemmig, et nytt lovverk og arbeidsordning som faktisk kan sette
en standard for hvordan Lov og Arbeidsordning for Distrikt bør se ut i alle
distrikter.
Vårt 100-års jubileum nærmer seg med stormskritt. 17. juni 2017 er dagen. Som alle
vet så er målet å gjøre en forskjell for 100 millioner mennesker på områdene sult –
syn – miljø og barn og unge.
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Alle aktiviteter som klubbene har og hvor innsamlede midler går til et formål som
kan plasseres i et av disse områdene, skal innrapporteres til Lions International.
Men hvordan?
Jo, det gjør vi ved å ta i bruk MyLCI, som er Lions internasjonale
rapporteringssystem.
Her får hver enkelt klubb sin egen ”konto” hvor alle aktiviteter, dugnadstimer etc
kan innrapporteres. Klubbenes presidenter og sekretærer får tilgang i MyLCI, hvor
også det internasjonale medlemsregisteret ligger. Jeg kommer tilbake til dette i
neste månedsbrev, men hvis noen presidenter og sekretærer er tiltakslystne og
nyskjerrige, så er det bare å sette i gang, dere kan ikke gjøre noe galt .
Synlighet i lokalsamfunnet er viktig for oss. Jeg har med glede registrert at klubbene
i Arendal deltar i borgertoget 17. mai. Det er noe som gir god synlighet. Kanskje en
ide for flere klubber å gjøre noe lignende neste 17. mai.
Sist helg ble Riksmøtet 2016 gjennomført i Sarpsborg. Deltagelsen fra vårt distrikt
var ikke all verden, noe vi må gi prisnivået skylden for.
Men det var et godt gjennomført riksmøte, myndig ledet av Lars Skjold Wilhelmsen,
en nestor i faget .
Det mest gledelige skjedde under festmiddagen lørdag kveld. Da ble Solbjørg
Kolsrud fra LC Notodden/Telerosa tildelt Lions Norges høyeste utmerkelse,
Lionskrystallen for sitt arbeid for flere kvinner i Lions, og Marit Odden fra LC
Drangedal ble utnevnt til årets ildsjel fra vårt distrikt og tildelt International
Presidents Certificate og Appretiation!
Jeg gratulerer begge to med flotte utmerkelser, vi er stolte av dere!
Vi er på vei inn i Lions årets siste måned, og min siste måned som
Distriktsguvernør, og jeg oppfordrer dere alle til å tenke synlighet og neste års
jubileum.
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Følgesider
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