Handlingsplan for Lionsåret 2017-2018
Distrikt 104 J GST Roar Eng

Vervet GST (Global Action Team) er nytt og det vil bli slik at veien blir til underveis. GST er innført av LCI og vil bli
gjennomført iht rettlinjer gitt av LCI og tilpasset norske forhold.
Være et team sammen med distriktets GLT og GMT med det viktigste mål å Motivere, Engasjere, Inspirere, og
revitalisere soner/klubber til økt entusiasme rundt Lions aktiviteter.
Handlingsplanen må være realistisk, ha definerte målbare mål, tidsbestemt, og en beskrivelse om hvordan man når målene.
Handlingsplanen justeres i samspill med Distriktsguvernør, GMT, GST, soneledere og klubber.
Alle soneledere i distriktet involveres spesielt i GST’s handlingsplan.

Handlingsplan for GST, distriktene i MD 104 2017/2018

Nr

Tema

1

AKTIVITET / SONE / KLUBBENE
Registrere aktiviteter i  Synligjøre og muligens øke klubbenes
aktiviteter
MyLCI
 Få registreringen i MyLCI til å bli en del av
rutinen
 Alle klubber bør legge inn de fleste av sine
aktiviteter i MyLCI
 Maksimalisere fellesaktiviteter i distriktet
Ko-ordinering av
 Synligjøre Lions arbeid i
distriktsaktiviteter
distrikts/lokalsamfunnet
 Delta på sonemøter i distriktet
Sonemøter
 Bygge relasjoner til sonelederene
«Grants» fra/til LCIF  Øke bevisstheten i at det er muligheter til å
søke støtte til prosjekter hos LCIF
 Øke bevilgninger til LCIF

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Rapportering status

Mål




Utgave 1
GST Roar Eng 11.sept.2017

Informere MD GST om status i prosjekter fra
prosjektleder
Informere DG om prosjektene i
distriktet/klubbene

Handling

Ansvar



GST og
Soneleder



Kommunisere hva som skal legges inn i MyLCI /
retningslinjer til klubbene
Gi opplæring / veiledning til de klubber som ikke
vet hvordan vi legger inn aktiviteter i MyLCI
Ha MyLCI på agendaen under besøk i klubbene




Samkjøre fellesaktiviteter mellom soner / klubber
Bruke sosiale media for omtale / markedsføring

GST og
soneleder





Informere om aktiviter i distriktet
Gi veiledning / råd / innspill til pågående aktiviteter
Informere klubbene om hvordan og hvilke prosjekter
der vi kan søke om økonomisk støtte
Informere klubbene om hvordan vi kan støtte LCIF
og hva disse bevilgningene brukes til
Innhente informasjon fra soneleder /fagsjefer som
grunnlag til rapport
Sende 2 rapporter hver Lions år – desember og april

GST







GST og
Soneleder

GST

