Handlingsplan for Lionsåret 2017-2018
Distrikt 104 J Sone 4 v/soneleder Arne Østbye
Nr

Mål

Handling

Virkemidler

Leadership-opplæring i
DG/
Lions regi
Soneledelse
SL, ASL og PSL
samarbeider om planen i
dialog med klubbene
Motivere til opplæring
Soneledelse
Sette fokus på tidsaktuelle
temaer, basert på dialog,
Gjennomgå
handlingsplaner fra DG og
for sonen.

1

Videreutvikle soneledelsen og
sonearbeidet basert på felles mål

Soneledere og ASL gjennomfører kurs.
Revidere felles plan for sonen, som skal diskuteres
og godkjennes av klubbene.

2

Gjøre sonemøtene mer attraktive og
informative.

Øke kjennskap og kunnskap mellom klubbene og
Lions sentralt.
Inspirere hverandre / erfaringsutveksling

Kunnskap skaper engasjement.

3

Videreføre vår soneaktivitet
”Hånd i Hånd”

Koordinering i sonen.
Felles planlegging i aktivitetsgruppen.

4

Stimulere nye barnehager, skoler og
andre til å ta i bruk ”Mitt Valg”

Samarbeide mellom klubbene for å spre opplegget
til flere kommuner.
OBS ! Forberede/utrede hvordan
kommunesammenslåing vil slå ut.

5

Stimulere nye barnehager og skoler
til å ta i bruk FLL
”First Lego League”

Samarbeide mellom klubbene for å spre opplegget
til flere kommuner.
OBS ! Forberede/utrede hvordan
kommunesammenslåing vil slå ut.
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Gjennomgang av
ansvarsområder og rutiner
på sonemøte i november.
Samarbeid med LC
Spydeberg, LC Trøgstad
og LC Hobøl som har
innført opplegget i sine
kommuner.
Høste erfaring fra klubber
som har skoler som er med
(for eksempel LC Trøgstad
/Havnås skole)

Ansv.

Soneledelse/klubbene

Soneledelse
/Klubbene

Soneledelse
/Klubbene
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6

Lions Tulipanaksjon
Stimulere til økt salg gjennom et
felles mål for aksjonen

Samarbeid mellom klubbene
Felles markedsføring i lokalaviser.
Opprettholde synlighet av Lions i Askim.

7

Skape engasjement i klubbene
Kunnskap skaper engasjement

Oppdatering og informasjon til klubbene

Tulipandagen er lørdag 28. Soneledelse/klubbene
april 2018. NAC ansvarlig
i hver klubb for henting av
tulipaner.
Tulipansalg i Askim
(naboklubber)
Benytte fagpersoner på
Soneledelse/klubbene
sone- og klubbmøter.

8

Minst opprettholde dagens antall
Lions-medlemmer i sonen

Ha gode og interessante medlemsmøter og
aktiviteter

God planlegging av møtene Klubbene

9

Bli mer synlig for omverdenen om
hva vi gjør

Spre Lions sitt budskap – informere om hva vi gjør

Bruk av Facebook og andre Alle
sosiale medier, samt
lokalaviser
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