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Det å skrive månedsbrev er en utfordring som krever omtanke.
Månedsbrevet må skrives på en slik måte og med et slikt innhold at medlemmene i D4 har interesse av å
lese det.
Dette har vært og er en spesiell positiv utfordring for meg.
Enhver organisasjon er/blir hva medlemmene gjør den til. Det er derfor viktig at alle vet så mye som
overhode mulig om organisasjonen vår.
Dette er en forutsetning for at vi skal være så trygge på våre kunnskaper om LIONS at vi med stolthet kan
snakke med andre om den. Jeg har derfor en oppfordring til alle. Lær dere så mye som mulig om
LIONS organisasjonen.
For å komme i gang med dette kan vi jo starte i klubbene. Ha 10 minutter på hvert møte med å fortelle hva
LIONS gjør, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ha gjerne en Quiz om temaet på neste møte om emnet.
Dette tar maksimum 15 minutter.
For de som er på Facebook se filmen som vår AGRL (assisterende guvernørrådsleder) Kari Sandøy-Jarman
har lagt ut og vis den til de som ikke er på Facebook. Her får dere, blant annet se og høre hva Bill Gates
mener om vår organisasjon. Det er noe å ta med seg videre.
Se filmen her. https://www.youtube.com/watch?v=S05gLuL0a4w&feature=share
En annen metode er å logge seg inn på hjemmesidene våre.
Hvordan gjør vi så det?
Alle medlemmer har et medlemsnummer. Hvis dere ikke vet medlemsnummeret deres ta kontakt med en i
klubben som kommer inn på klubbens hjemmeside så finner vedkommende det.
Dere blir bedt om passord.
Passordet er det telefonnummeret dere står oppført med i registeret.
Nå er dere inne og her finner dere det meste.
De som ikke får dette til kan henvende seg til sin soneleder så hjelper hun/han til å lose dere gjennom
prosedyren.
Jeg mener det er en forutsetning for å være stolt LIONS medlem er at vi vet hva organisasjonen vår står for.
Det nærmer seg distriktsmøtet (DM)og jeg minner om vårt lovverk som pålegger hver klubb å sende minst
en delegat til møtet.
Dette er også et forum hvor hvert delegat er med på å velge de som skal styre vårt distrikt 2018-2019 samt
at det her er mye å ta med seg om organisasjonen, og så treffer dere andre medlemmer som det kan være
nyttig å får lærdom fra.
Sonelederne ivaretar klubbesøkene på en utmerket måte, men de klubbene som ønsker besøk av meg
besøker jeg.
Det er ikke lett å snakkes positivt og invitere potensielle medlemmer til klubb besøk hvis vi selv ikke trives.
Jeg henstiller derfor igjen til å gjøre klubbmøtene interessante nok så medlemmene prioriterer å komme.
Hvis det er ønskelig å få ideer rundt dette vil deltagelse på DM være et egnet forum.
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Hva har vi så å skryte av?
Lions omdømme er godt! Vi er godt synlige lokalt! Vi samler inn 175. 000.000,- kroner i året som går til
formål klubbene prioriterer. Vi har ca. 1000.000 dugnadstimer i året.
Vi har god standing i lokalmiljøet.
Dette er fakta som vi må ta med oss når vi snakker om LIONS.
Det å ta verv en viktig del for driften av organisasjonen. Vi har nå på plass de fleste verv for hele distriktet
og valg skal gjennomføres på distriktsmøtet. Nok en grunn til å stille med delegater.
Under DM vil det bli presentert seks IR prosjekter. Disse skal det stemmes over så enda en grunn til å stille
med delegater.
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