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Nr Mål
1

Opplæring av soneleder og Soneleder (SL) og Assisterende
assisterende soneleder.
Soneleder (ASL) deltar på kurs.
Utarbeide handlingsplan
for Sone 7 2017- 2018

2

3

Handling

Gjennomføre minst 9
klubbesøk i perioden

Klubber rapportere minst 2
ganger til sonestyret i
perioden.

Virkemidler

Ansvarlig

Leadership opplæring Lions
Norge.

SL i samarbeid med DG.

Planen utarbeides i samarbeid med SL,
ASL og PSL. Handlingsplanen
gjennomgås på Sonemøte.
Invitere oss selv til klubber for å
Powerpointpresentasjon
orientere om Lions virksomhet og
endringer i Lions organisasjon.
Informere om sentrale føringer for
informasjonsflyt fra Klubb til DG.
Innhenting av informasjon om
medlemsutvikling og aktiviteter.
Motivere klubbpresidenter til å
rapportere virksomheter, spesielt de
som andre klubber kan lære av.

4

5

Gjennomføre 4 Sonemøter
i perioden.
Få samarbeid over
klubbgrensene på 2
aktiviteter.

Koordinere arbeidet (samarbeidet) i
sonen gjennom meiningsutveksling og
dialog.

Jobbe for å fremme samarbeid.
Bidra til at klubbene deler erfaringer på
sonemøtene.
Bidra til at medlemstallet i Under besøk i klubber og på
sone 7 øker med 5
Sonemøter aktivt bidra til Medlems- og
medlemmer hvorav minst klubbutvikling ved støtte til klubber.
3 skal være kvinner.
Erfaringsutveksling mellom klubbene
på sonemøtene.
Ha fokus på å øke antall kvinner.
Riktig bruk av Sosiale medier.
Utveksle gode erfaringer med
rekrutering og ha plan for oppfølging
av medlemmer som uteblir.
Få klubbene til å
Presentere den felles styrken Mitt Valg
promotere Mitt Valg og
og FLL har for å bedre miljø og
FLL ovenfor skoler og
kompetanse for et bedre liv.
institusjoner
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Soneleder

Sonestyre

Rapportering til DG:
Referater fra Sonemøter
Aktivitetsrapporter og
situasjonsbeskrivelse fra
klubbene til Soneleder og
samlet til DG.
Årsrapport før Distriktsmøte

3

Sonestyre

Møte med Presidenter og
Visepresidenter
gjennomføres i juni 2018.
Sette aktuelle saker på
dagsorden til Sonemøtene.

Soneleder og
Presidenter
Soneleder til DG

Soneleder
Sonestyre

Sonestyre

Sørge for interessante
møter og riktige aktiviteter.

Klubbene / SR

Gjennomfør opplæring av
nye og øvrige medlemmer.
Ha fokus på
«fadderordningen».

Ressurser i Sonen,
Distrikt eller sentralt.

Lage kronikker i
lokalavisene i vår Sone.
Powerpoint og foredrag
med kunnskapsrike
foredragsholdere.

Sonens FLL og MV
ansvarlige
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Handling

6

Gjennomføre kurs i regi av
Sonen.
Invitere Fagsjefer til
Bidra til økt bruk av Lions hjemmeside. Sonemøter.
www.lions.no
Delta på kurs i Distriktet
Dele eksempler på gode inntektsKomitéer for felles
bringende aktiviteter og kjenne
aktiviteter som kan
tilskuddsordninger. Prøve ut felles
inkludere og informere
prosjekter: Løveleker, ungdomsklubbene
utveksling, Sykehusklovnene,
aktivitetsdager o.l.

Sonestyre

Bidra til at minst 2
Oppfordre alle klubbmedlemmer til å
vertsfamilier – Lions Camp være vertsfamilier
Imagine Peace 2018
kommer fra vår sone.

Tas opp på alle Sonemøter

Soneleder

Videreføre «Sonens dag» i Gjennomføre «Sonens dag» i juli 2018
f.m. Lions Camp Imagine
Peace D 104 J.

To LC klubber er ansvarlig
for arrangementet.

Sonestyre

Sende ungdommer på
ungdomsutveksling med
støtte fra Sonen

Klubber som ønsker å
samarbeide innbetaler
avtalt beløp.

Sonestyre

Sonerådet sammen
kunstner fungerer som jury.
Vinnertegningen sendes til
distriktet.
Felles markedsføring i
lokalaviser.
Koordinering og levering av
tulipaner til klubbene.
Engasjere skolene i disse
aktivitetene.

Sonestyre i samarbeid
med klubbansvarlige.

Følge opp etter behandling i
Guvernørrådsmøte november
2017.

Sonestyre

7

Øke medlemmenes
Oppfordre styremedlemmer og
kompetanse i Lions arbeid fagkontakter til å delta på kurs.

Videreføre/utvikle felles
aktiviteter både
humanitære og
inntektsbringende
prosjekter.

8

Fredsplakatkonkurransen

9

Gjennomføre Lions
Tulipanaksjon

9

Virkemidler

Benytte felles konto. Tipse hverandre:
Hvordan få tak i ungdommene
Utveksle erfaringer og hjelpe
hverandre.
Kåre en vinner i vår sone i
Fredsplakatkonkurransen innen primo
november 2017.
Stimulere til bedre samarbeid mellom
klubbene.

Videreføre andre
Bidra til disse aktivitetene blir
prosjekter
gjennomført iht. reglene i samarbeid
 «Ja til utdanning» - FFL med klubbene.
 «Mitt Valg»
 «First Lego League» FFL

10 Delta aktivt i Lions
Miljødag

Lions Miljødag blir en ny nasjonal
aktivitet.
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Ansvarlig

Sonestyre
Sonestyre i samarbeid
med klubbene i Sonen.

Sonestyre
Soneleder
Sonestyre i samarbeid
med klubbene.

