Innkalling til sonemøte 22. september 2016
Møtet har følgende hovedtema; Medlemsrekruttering, medlemmer som slutter og mixklubber.
Dette i tråd med spørreundersøkelsen som ble gjennomført i sonen 2015/2016 og gjeldende
handlingsplan.
Til møtet får vi besøk av representanter for Lions Club Årnes, som har mange medlemmer og som ble
mixklubb for en tid tilbake. Her er mange interessante erfaringer å lytte til.
Vi vil ha gruppediskusjoner med betraktninger som er hentet fra organisasjonen Frivillig Norge; HVA
VIL ET POTENSIELT MEDLEM VÆRE OPPTATT AV OG HVA SKAL TIL FOR AT HUN/HAN VIL VÆRE
MEDLEM LENGE?




Ønsker å bli kjent med nærmiljøet og være sosial
Ønsker å bidra og være nyttig
Ønsker å lære noe nytt




Vil gjerne ha kontroll på bruk av tid
Vil gjerne ha klare og godt organiserte oppgaver





Er redd for masing
Er redd for ikke å passe inn
Er redd for å binde seg til mer enn de kan oppfylle

Oppgaven på møtet blir å sette disse ønskene/redslene inn i Lions sammenheng i klubben. Vær
konkret!
Sakslisten for sonemøte ser slik ut:
Velkommen – Lions mål/etiske norm
Sak 5/16 Godkjenning av referat
Sak 6/16 Medlemsutvikling, se ovenfor - hovedsak
Sak 7/16 Framdriftsplan for arbeid med Fredsplakaten
Sak 8/16 Litt nytt fra distriktsrådsmøte
Sak 9/16 De viktigste nyhetene fra klubbene

Sak 10/16 Eventuelt – tema på neste møte
Kaffe og kjeks står klart litt før kl 1900 og møtet starter kl 1900
Referat fra forrige møte ettersendes.
Velkommen!

Mvh
Arild
soneleder
PS Vi har nettopp fått invitasjon til presidenttreff for klubbene i distriktet som skal være i Askim
lørdag 17. september kl 0900 - 1400
hvor deler av ovennevnte temaet blir tatt opp. Dette viser hvor viktig dette temaet er for
organisasjonen.
Møt opp alle som kan her, her blir også mye nyttig å ta med seg tilbake til klubben.

