2017-08-30 Innkalling til distriktsrådsmøte D104J 130917 i Moss
Tid: Onsdag 13. september kl. 19.00.
Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Møterom 1.
Som kjent skal vi ha ett større møte på Rygge Ungdomsskole, Moss lørdag den 16.9. I den
forbindelse skal flere av dere i aksjon.
Møtet starter kl 09.30 med en presentasjonsrunde av dere alle. Først ute er sonelederne
med sine handlingsplaner.
Hver enkelt soneleder presenterer seg og nevner gjerne assisterende soneleder samtidig.
Per Erik Sørensen foretar presentasjonen.
Deretter presenteres styret og fagsjefer av DG. Det er viktig at alle handlingsplaner
er klare slik at vi har alt under kontroll.
Tiden til den enkelte er naturlig nok litt kort. Derfor ett godt råd. Kom til kjernen med en
gang.
Til dere som ikke kan være tilstede -- Lag en god presentasjon så fordeler vi jobben med
presentasjonene oss imellom.
Der jeg har lite kontroll på situasjonen er ungdomsutveksling. Beklageligvis er både Helle og
Ulf forhindret fra å møte. Derfor er det flott om dere sammen lager en god presentasjon - så
tar vi det derfra.
Agendaen på møtet er kort.
1. Gjennomgang av de store sakene på GRM den 2 sept.
2. Gjennomgang av planer for Presidenttreff den 16.9
3. Eventuelt
Disse møtene har tidligere vært holdt på lørdager. Noen ganger med overnatting. Vi har
besluttet at vi skal kjøre møtene på kvelder. Derfor er det viktig at alle møter forberedt og
at vi holder en stram møtestruktur. Det vil også gjelde på presidenttreffet den 16.9.
Etter avslutning av presidenttreffet har vi en liten ryddeaksjon i Strandkanten. Her legger jeg
opp til god PR for Lions.
Sammen med ordfører, Hold Norge Rent og andre som vil hjelpe til. Derfor en liten
oppfordring. Fint om dere kan bli med på den aksjonen etter møtet. Her kan det skje
endringer, men det orienterer jeg om.
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