realiserer håp
Distriktsguvernørens månedsbrev for September 2017
Det meste har roet seg etter opplevelsene i Chicago, men jeg sitter igjen, litt tom, men med
hodet fult av gode minner og har fått ny giv.
Gleder meg til, sammen med dere, å ta fatt på et nytt LIONS-år.
Det første styremøtet og rådsmøtet er avholdt på hotell klubben i Tønsberg.
Sakene var ikke så mange, men viktige.
Det ble lagt vekt på kommunikasjon, bruk av dropp-boks og opplæring av nye og nåværende
medlemmer.
Videre har vi vært nødt til å nedlegge sone 6 da de ikke klarte å få en soneleder på plass.
Klubbene i sone 6 er fordelt mellom sone 5 og sone 8.
Reaksjonene fra alle de berørte klubbene er så langt positive.
Under rådsmøtet ble fagsjefer og soneledere samlet i hvert sine rom for å diskutere felles
utfordringer.
Sonelederne diskuterte blant annet besøk av klubber.
De som ønsker besøk i sin klubb kan henvende seg til sin soneleder, GMT (Globel Members
team) i distriktet Jon Andersen, GLT (Global learning team) Yngve Lindgaard Berntsen eller til
DG (distriktsguvernøren).
Som det står i min handlingsplan så ønsker jeg å knytte sonelederne nærmere til klubbene
og et ledd i dette arbeidet er at sonelederne besøker klubbene i sin sone.
Dette utelukker selvsagt ikke at jeg stiller opp der hvor det er ønskelig.
Videre er det tillagt tre poster i min handlingsplan.
 Diabetes
 Kreftsyke barn
Helene Steindal påtok seg vervet som prosjektleder for begge prosjektene.
Dette er meget sporty gjort og vi ønsker Hele lykke til.
Det tredje punktet er målet om at medlemstallet i 2017-2018 ikke skal redusere i forhold til
medlemstallet i starten på året som var 1995.
Det er ble valgt ny GST ( global service team) for distriktet og det er gledelig at flere sa seg
villig til å ta på seg dette vervet.
Styret og rådet enes om Dag Erling Pedersen som ny GST for vårt distrikt.
Vi gratulerer han med vervet og ønsker han lykke til.
Videre under rådsmøtet ble det valgt to nye prosjektledere.
Erica Kjos er blitt prosjektleder for LIONS-KONFERANSEN FRA 2018.
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Mariann Valla er utpekt til prosjektleder for prosjektet BRY DEG uteliv.
Vi gratulerer begge med positiv innstilling og nye verv OG MINNER OM
LIONS-KONFERANSEN I oktober.
Jonnys sykkeltur er gjennomført med stor suksess og uten ar Jonny fikk varige med.
Aktiviteten ga kr.280.000,- til foreningen for kreftsyke barn.
Vi gratulerer Jonny med vel gjennomført prosjekt.
Jon i soen 4 har avholdt sonemøte med greit deltagerantall.
Det skrives eget referat fra sonemøtet.
I skrivende stund er jeg på vei til dette LIONSårets første guvernørrådsmøte.
Nytt av året er at VDG I Solbjørg være bisitter til meg under møtet.
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