Notater fra soneledermøte i Fredrikstad D104J
- 23. november 2017
Soneleder i sone 5 Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby noterte noen punkter som det kan være
greit for flere å kjenne til.
1. LLLI kursene (Lokalt lederskap/President/styre-kurs) fremover er visstnok fulltegnet
og på det som var i Askim nylig hadde det vært ca 30 deltakere.
2. Man snakker om å øke antall RLLI kurs (Regions lederkurs/Sonelederkurs) og å få
flere til å ta dette.
3. Det skal fremover avholdes ALLI (Avansert Ledelses kurs) også i Skandinavia.
4. Det anbefales på det varmeste å stille på stor-møtet 3 februar på Rygge
ungdomsskole. Ta med ektefeller og venner…..
5. Ulykkesforsikring for alle Lions medlemmer uansett alder en nå på plass fra forrige
mandag. Tidligere forsikring gjaldt bare til fylte 70 år. Den nye gjelder uansett alder.
6. Styreforsikring er også på plass nå fra samme tidspunkt og den gjelder alle nivå styrer
i Lions fra klubb til Guvernørråd.
7. Lions Miljødag blir en gang i begynnelsen av april 2018. Trolig rundt 7 april, og det er
visstnok snakk om en uke heller enn en dag. Finland og Island har varslet at de blir
med, og Sverige og Danmark er visstnok på glid. Håpet er å få med land fra Baltikum
også.
8. Moss har stiftet sin første LEO klubb. Dette kom som en direkte følge av Miljødagen
de hadde i fjor og kostnadene ved det er USD 100 i etableringskost. Deretter ikke
annet enn driften av klubben. Ingen avgift til USA og ingen til Norge. Medlemsavgift
er derfor ikke nødvendig dersom fadderklubben sponser driftskostnadene. LEO
klubber er delt i to kategorier, Alfa som er for de under 18 år, og Omega for de som
er 18 og eldre. Hvorvidt en klubb er alfa eller omega kommer an på alderen på minst
50% av medlemmene. DG foreslo å forsøke å få til noe slikt på NMBU.
9. Nye distriktsgrenser. Slik det nå ser ut kommer vårt distrikt til å bli en god del større
enn det er i dag når det nye distriktskartet lages. Vårt nye distrikt er planlagt å dekke
både dagens distrikt J og H og noe til. Totalt vil det bestå av hele Østfold, hele
Akershus og hele Oslo. Totalt 107 klubber og 2864 medlemmer. Det blir mye å holde
orden på så man snakker om å kanskje innføre bruk av regioner som ligger mellom
sone og distrikt i utbredelse. Det at man i tillegg reduserer til totalt 5 distrikter gjør
at det sannsynligvis kan komme til å oppstå et kapasitetsproblem på toppnivå i Lions
Club Norge fordi man reduserer antall distriktsguvernører.

