Handlingsplan for Lionsåret 2017-2018
Distrikt 104 J D-YCEC Ulf Oppegård

Nr

Hva

Mål

1

Holdning.

Formidle en positiv holdning Besøk og kommunikasjon med klubber
til YCEC saker spesifikt og og soner. Innlegg i media, både
Lions generelt.
tradisjonelle og sosiale.

2

Kurs

-

Delta på minst to
kurs/seminar eller
lignende for å bedre
min forståelse av
Lions og for å kunne
fungere bedre i mitt
virke.

3

Sone / Soneledere:

-

Informere soneleddet
om YCEC aktiviteter
og muligheter

-

Informere Klubbene
om YCEC aktiviteter
og muligheter for
klubbene.

-

4

Klubbene

D-YCEC 17/18

-

Handling

Virkemidler

-

Sone- og Klubbmøter
Epost og Telefon
Media (Aviser, magasiner,
sosiale medier)

D-YCEC

-

Kurs
Seminar
E-læring

D-YCEC

Delta på Sonemøter i minst 4
soner.
Informere alle soner via epost

-

Besøk
Epost

D-YCEC

Besøke klubber.
Bistå klubber ved relevante og
reelle behov.
Informere alle klubber via epost

-

Supplere info til DG’s
månedsbrev.
Klubbmøter
Epost

D-YCEC

Be DG og MD-YCEC om relevant
opplæring samt gjennomføre e-læring
som er relevant for min situasjon.

-

-

Ansv.

Rev.1

-
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5

6

First lego League
(FLL)

Ungdomsutveksling

-

Informere alle
klubber om FLL.
- Bidra til å spre
informasjon om FLL
og Lions til relevante
skoler og ungdom
- pådrivergruppen for
FLL videreføres
- Delegere
distriktsansvaret for
FLL pga md ansvar
for samme.
-

-

-

7

D-YCEC 17/18

Informere alle
klubber om
Ungdomsutveksling.
Minst en ny klubb
involvert i
ungdomsutveksling.
Bidra til å skaffe
vertsfamilier til
ungdomsutveksling.

-

-

-

-

Lete etter passende kandidat til å
ta over FLL ansvar i distriktet.
Skrive avisinnlegg.
Skrive innlegg i sosiale medier

Informere klubber
Informere potensielle
utvekslingsstudenter i distriktet
om muligheten.
Informere alle familier med
utgående student om at vi trenger
vertsfamilier.
Skrive innlegg i media.

-

Epost
Besøk
Media

-

Møter

-

Epost

-

Besøk
Epost
Media

-
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