Rapport fra ITC og PRC til Distriktsmøte 2017

Utgangspunkt

ITC Roy Barstad, LC Rygge og PRC/web-red. Tom Schrøder-Nielsen LC Vestby
utarbeidet en felles handlingsplan for dette lionsåret. Se lions.no – Våre distriktet – Distrikt
J – Handlingsplaner. Som reserve for hverandre var det naturlig at PRC også midlertidig
tok ITC sin rolle fra februar 2017, da Roy sluttet i Lions.
Mål nr. 1 - Sikre at løpende distriktsinformasjon løpende legges ut på distriktets hjemmeside
Mål nr. 2 - Sikre at klubbene holder Lions norske medlemsregister à jour
Mål nr. 3 - Øke besøk på Lions hjemmesider
Mål nr. 4 – Forenklet opplæring – Medlemsregister (ITC) – Hjemmesider (Web red.)
Utførte tiltak medlemsregisteret (ITC)


Klubbene blir stadig flinkere til å holde medlemsregisteret ajour med nye verv (Klubbstyrer,
klubbkontakter) innen 29 juni hvert år. Der klubbkontakter ikke er registrert er president lagt
inn. Klubbene bør løpende ajourholde riktige epost-adresser på medlemmene. Personlige
eposter anbefales og ikke jobbadresse.

Utførte tiltak distriktets lukkede facebookside for medlemmer i D104J (PRC)


Som administrator forbeholder administratorer seg retten til å skjule informasjon, som ikke
gjelder Lions. PRC vil være administrator i tillegg til en ny som vil bli utpekt i løpet av kort tid.

Utførte tiltak Lions hjemmesider (PRC/web-red)





En sentral oppgave er å legge løpende klubbnyheter på hjemmesidene til aktuelle klubber og
Distrikt J. Basis for dette er daglig rapportering til PRC om hva som publiseres i lokalpressen.
Nær 100 nyhetsartikler publisert på distriktets hjemmeside de 7 måneder dette lionsår, viser at
vi er på rett vei. Enkelte klubber i sone 2 og sone 5 dominerer nyhetsbilde. Mange klubber
med gode Lions-aktiviteter, bør i større grad få publisert disse i lokalavisen.
Min viktigste oppgave er å formidle løpende distriktsinformasjon til medlemmene i distriktet
ved utsendelse av Nyhetsbrev D104J til mer enn 1500 den 1. i hver måned. Det bærende
(PRC)element er her DG’s månedbrev som må leveres iht. tidsplan innen den 1.
Det gjøres oppmerksom på utvidet menystruktur i venstre kolonne på hjemmesiden.



Under menypunktet «Nyheter» legges det ut artikler med bilder. De øvrige menyp forunkter
legges det ut dokumenter (filer) uten bilde. De fleste dokumenter ligger under menypunktet
«Offentlig medlemsinfo» som alle kan lese i synkende datoorden, dvs. med siste dokument på
topp.



Lions-nyheter kan med få tastetrykk deles på facebook – til en side du administrerer.



For å finne aktuelle nyheter og dokumenter er det viktig å benytte seg av anbefalte
søkebegrep forklart i menypunktet «Sonenytt / Fagnytt». De 2 siste år er alle nyheter og
dokumenter systematisk blitt merket med søkebegrep på aktuell sone (sone1.sone2 osv).
Likeledes er fagnytt merket med søkebegrepene (GL-brev, GM-brev, IR-brev, NA-brev, PRbrev, IT-brev og YE-brev). De respektive fagkontakter i klubbene kan med fordel prøve Søk på
lions.no.

Utførte tiltak opplæring (PRC/ITC) Kontaktinfo PRC mobil: 90720708 epost: tom@snielsen.no





Det ligger en opplæringsmodul på Lions Norge for både medlemmer og tillitsvalgte. Sentralt
for IT og PR er her «Medlemsregister» og «Klubbens hjemmeside».
Vi er i gang med å lære medlemmer hvordan de de finner Lions-informasjon fra klubb, distrikt,
Lions Norge og Lions Int. på nett og hvordan opplæringsmodulen virker. På klubbesøk gjøres
medlemmene blant annet kjent med innhold i presentasjonene om «Kjenn Lions».
Til nå har vi kurset 5 klubber og 1 sone og flere har bedt om skolering dette lionsår.
PRC gir råd om pressemeldinger og kontakt med lokalavis. Han stiller gjerne på møte med
red./journalist i lokalavis og PRK’er, der flere Lions-klubber benytter samme avis.

