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Distrikt 104 D4

Til Tjeneste

Soneleder forum 11.09.2016. Ikke til stede S. Kjos, J. Biringvad.
Sonelederrollen:
Viktige oppgaver, finne ASL slik at arbeidet kan fortsette kontinuerlig.
Gjøre seg kjent med klubbene og deres tilstand.
Planlegge og gjennomføre klubb besøk i samråd med DG. (obs reiseutgifter.) Send reiseregning.
Sende rapport etter besøk.
Oppfordre til opplæring.
Kartlegge opplæringsbehov i klubbene. Kursdatoer sendes ut fra distriktene.
Medlemspleie.
Alle skal ha en handlingsplan i tråd med DG. Leveres første DRM.
Årshjulet sendes DG slik at han har oversikt over planlagte aktiviteter.
Arbeidsoppgaver for SL:
Presidenttreff, Sonemøter minst 2 ganger pr. år. Klubb besøk, Skaffe ASL.
Positivt med egne soneprosjekter. Stormøte er veldig inspirerende, gir mulighet for egne klubbmøter i
forkant. Bruk kjente Lionsnavn som foredragsholdere. Viktig med god og fyldig informasjon fra GRM til
soneleddet og rådet. Husk soneleder må få all info som sendes til klubbene.
Valgording:
SL kan utpeke sin etterfølger. Valgkomiteen kan bestå av 2 klubber som samarbeider omvalg av SL fra alle
klubbene. Valgkomiteen kan bestå av president i en klubb som sammen med de andre presidentene finner
ASL. Ansvarlig president rullerer blant klubbene i sonen.
Vårt ønske er at sonene i distriktet skal ha en nogenlunde ensartet valgordning. Det er et ønske om at SL
sitter i 2år. Det første året sammen med past SL, det andre sammen med ASL.
Viktig at ASL er på plass innen oppstart av Lionsåret slik at opplæringsprogrammet følges.
Soneleder forum:
Består av alle sonelederne. Velger sin leder. Dette året Hans Erik Grimsrud, LC Borgen. Leder sitter i DS.
Hvor ofte skal vi møtes. 4 ganger i året sammen med DRM. Ønsker en time avsatt til soneleder forum, helst
rundt lunsjtid. Vi ønsker oss møte hvor vi fysisk møter hverandre. TLF møter i mellom de fire evt.
Saker og ønsker for tema i soneleder forum sendes leder i forkant. Leder av soneøederteamet må få god
informasjon fra DG teamet i forkant av soneleder forum. Soneleder forum rapporterer til DG etter møtet.
Sonelederforum ønsker et strukturert rådsmøte, gjerne dagsmøter, men med tid til både sonelederforum og
fagsjefsamling. OBS. Vi må alle bli flinkere til å besvare henvendelser. Viktig at soneledere bistår fagsjefer,
DG team og hverandre.
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