REALISERER HÅP
DISTRIKTS GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JANUAR OG FEBRUAR 2018
Det nærmer seg vår og tulipantid og jeg har prøvd å finne på noe lurt som kan bidra til at vi markedsfører arbeidet
vårt enda bedre.
Som dere så i forrige månedsbrev, er det utarbeidet ti fakta om LIONS. Tanken er å få trykket tre forskjellige
«visittkort» med noen forskjellige «fakta» på hvert kort. Disse kan vi legge ned i bukettene som et ledd i vår
markedsføring.
Dette hadde jeg tenkt å skulle belastes mitt distriktsbudsjett slik at klubbene fikk litt tilbake for jobbene som blir
gjort.
Det er kommet inn 6 forslag til IR prosjekt fra våre klubber i distriktet og disse skal behandles under styre og
rådsmøtet til helgen for så å bli lagt fram i prioritert rekkefølge under Distriktsmøtet.
Distriktsmøtepapirene går ut i slutten av uke 10. påmeldingsfristen blir 20 mars.
Det råder litt forskjellige oppfatninger om hvordan navnendringene skal gjennomføres. For å unngå at det såes tvil
om formalitetene rundt dette vil det bli sendt ut retningslinjer fra LIONS sentralt på hvordan dette skal håndteres.
Det vil imidlertid bli hver klubb som foretar endringen(e) i egen klubb.
Forslaget om ny distriktsinndeling ble som tidligere opplyst besluttet på guvernørrådsmøtet i novemb er. Detaljene
rundt hvor noen klubber i grenseområdene skal tilhør er imidlertid ikke helt avklart. Vi vil prøve å få til at Asker
klubben kan bli værende hos oss, men dette må vi jobbe med.
Ungdom er et av Lions 4 satsingsområder. Ungdomsutveksling er en sentral aktivitet innenfor Lions arbeid for
ungdom. Vi har anledning til å sende ungdom til hele Europa og til fjerntliggende steder som USA, Canada, Japan og
Australia. Ved siden av å være en (fin ferie og) avkobling fra hverdagen, er dette en fantastisk anledning til å treffe
andre ungdommer fra hele verden og oppleve andre kulturer. Utvekslingen varer normalt 3 uker med en uke hos en
vertsfamilie og to uker i en camp. Med unntak av oversjøiske turer, koster utvekslingen ca. 5000 kroner som betales
av klubben som sender ut ungdommen. For oversjøiske turer er det vanlig at den som reiser ut betaler en del av
reisen. Er det noe dere lurer på om ungdomsutveksling, finner dere dette på Lions hjemmesider, eller ta kontakt med
YECE Jo Henriksen (jo.henriksen@gmail.com). Vårt distrikt sendte ut 7 ungdommer i sommer. Blir det flere i 2018?
I fredsplakatkonkurransen fikk vi inn 12 bilder og en jury på 5 personer valgte enstemmig bildet til eleven fra
Billingstad skole. Hun er invitert til vårt Distriktsmøte for å motta premien på kr.1.500,- som går til skolen.
Kursvirksomheten i distriktet går for fullt. Jeg henstiller til alle tillitsvalgte å melde seg på kurs for sine verv. Det har
skjedd og skjer mye på dette området og jeg understreker at dagens kursing ikke kan sammenlignes med tidl igere
kursinnhold. Her gjøres det mye god planlegging og gjennomføring.
Det snakkes mye om medlemsutviklingen i LIONS og det skal vi fortsette med. Vi er imidlertid inne i en positiv
utvikling da det verves mange nye medlemmer som trekker vår gjennomsnittsalder ned, men vi mister også
medlemmer, men det vi ser er en positiv utvikling da differansen er pluss.
Planleggingen av vårt distriktsmøte(DM) 20-22. april går for fult og det meste er på plass.
Invitasjonen blir sendt ut til klubbene tidlig i mars det er mange spennende saker, så meld dere på slik at vi kan få
sakene belyst best mulig.
Sonelederne gjør en flott jobb i å knytte klubbene nærmere til soneleddet. Dette framgår av de rapportene jeg får
fra sonelederne. Fellesmøter i sonene har vist seg å ha en positiv utvikling som gir mye tilbake til hver klubb.
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STYREWEB er det nye regnskapssystemet som LIONS Norge har tatt i bruk. Dette forenkler jobben til kassereren.
Distriktet har besluttet å ta styreweb i bruk fra neste regnskapsår og jeg henstiller til klubbene å vurdere å bytte til
dette systemet. Opplæring vil bli gitt av vår GLT.
Innen prosjektene barnekreft, diabetes og Bry-deg jobbes det jevnt og trutt og det har vært et fellesmøte i
Sandefjord med Diabetesforeningen. Her var det godt oppmøte.
LIONS konferansen i Tønsberg har blitt en merkevare, og Rådet har besluttet at konferansen skal være på hotell
Klubben i Tønsberg fremover.
Som de fleste sikkert har fått med seg så har dette månedsbrevet bilde av undertegnede i headingen.
Dette er helt bevist da jeg stiller som kandidat til Assisterende Guvernørrådsleder.
Poenget med bilde er å gjøre fjeset mer kjent enn det allerede er.
Med vennlig hilsen
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