Innkalling til sonemøte 4 sone6 D104J torsdag 26. januar i Rælingen
Til alle klubbene i sone 6 + +
Her kommer innkalling og saksliste for sonemøte torsdag 26. januar kl. 1900 i Øvre Rælingen Kirke
(ØRK) underetasjen.
Hovedtema for dette møtet omhandler å finne, utvikle og motivere tillitsvalgte til å glede seg over å
ta/få tillitsverv i klubben. Det vises her til tilbakemelding fra klubbene i spørreundersøkelse at dette
kunne være en utfordring, se vedlegg under menypunktet Intern medlemsinfo på Distrikt J – Krever
innlogging.
Til å innlede over dette tema kommer Hroar Thorsen fra Lions sentralt. Hroar har svært mange års
erfaring omkring det å være tillitsvalgt på mange nivåer – vi gleder oss!
Klubbrepresentanter utfordres til å komme med sine erfaringer, utfordringer og suksesser.
Øvrige saker – se sakslista på neste sidender
Målgruppe: Til dette møtet tenker vi at presidenter bør møte opp, og i tillegg representanter for
valgkomiteer og andre som finner interesse i temaene på sakslista. Vi regner med at sekretær
distribuerer innkalling til øvrige i klubben.
For ordens skyld vedlegges referat fra siste møte, da dette er korrigert i forhold til et par navn på side
en.
Det serveres kaffe og det vanlige attåt.
Velkommen!
Mvh
Arild
Soneleder
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Saksliste for sonemøte 26. januar 2017 kl 1900, Øvre Rælingen Kirke (ØRK)
Sak 01/17 Velkommen – Lions etiske norm/mål
Sak 02/17 Referat fra sonemøte 24.11.2016
Sak 03/17 Er det en utfordring å finne og motivere nye tillitsvalgte til styre og komiteer?
Innledning ved administrasjonssjef i Lions Norge, tidl. Guvernørrådsleder og multivervinnehaver
Hroar Thorsen.
Sak 4/17 100 års aktiviteter i klubbene
Alle klubbene rapporterer planer
Lions Miljødag – en mulighet?
Målet for denne saken er at vi får laget en samlet plan for alle klubbene i sonen, koordinerer oss der
det ikke allerede er gjort.
Sak 5/17 Behov for 100 års profileringsmateriell?
Hvilke arrangementer krever hvilket profileringsmateriell?
Til hvert arrangement bør det lages en medieplan dersom aktiviteten er medieaktuell…
Sak 6/17 Status for rekruttering og frafall av medlemmer i klubbene.
Det rapporteres om klubbenes resultater. Hva gjør vi videre?
Sak 7/17 Kan salg av Naturgjødsel kombinert med medlemsverving være en nyttig koordinert
aktivitet? Dette som et alternativ til pågående inntektsbringende aktivitet som «sliter»
Sak 8/17 Div. saker
Ny Ass. soneleder – Lions Julecup - hovedtema for marsmøtet
Er klubbene ajour med bestilling av tulipaner?
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