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Kjære Lions-venner.
Da er Riksmøte 2018 gjennomført med ca. 240 delegater; - og for første gang på

Quality Airport Hotel Gardermoen, der (riksmøtet) RM skal gjennom-føres fra nå
av. Møtet ble ledet på en trygg og god måte av Ola E. Hølen fra LC Hønefoss, som
også ledet vårt eget DM på en glimrende måte. Det ligger mye forberedelse bak
en slik suksess, og vi er svært stolte av den jobben Ola har gjort. Han ble da også
hedret med årets ildsjel-pris på distriktsmøtet vårt for sin innsats for mitt valg.
De to viktigste vedtakene som ble fattet på RM, er at Lions Norge blir redusert
til fem distrikter fra 2019/2020, og at Røde Fjær-aksjonen i 2020 skal gå til
inntekt for Lions Familiehus på Beitostølen Helsesportsenter, en absolutt verdig
mottaker.
Kari Sandøy-Jarman ble valgt til ny guvernørrådsleder for neste år. Hun har 20
års fartstid i Lions, kommer fra LC Ulvik, og jeg vet hun vil gjøre en kjempejobb
for Lions! Bjørn Zarbell fra LC Bøler i Oslo, ble valgt til assisterende
guvernørrådsleder (AGRL). Han har også lang fartstid i Lions, og brenner for
organisasjonen vår.
Vårt eget DM i Tønsberg ble også gjennomført på en god måte. Jeg vil benytte
anledningen til å takke egen klubb for den store innsatsen alle la ned for at
arrangementet skulle gå knirkefritt. Mange positive tilbakemeldinger tyder på at
det gjorde det! Tusen takk!
Selv er jeg spesielt fornøyd med at foreslåtte lovendringer ble vedtatt og at
distriktet har fått et nytt verdig IR-prosjekt – Rehabilitering av Tabita-senteret i

Ogre, Latvia.
Protokollen fra DM finner dere ved å gå inn på denne linken :
http://www.lions.no/content/download/81566/1522241/version/2/file/Protokoll+DM+104+D4-+2018.pdf

Neste år er det Solbjørg Kolsrud fra LC Notodden Telerosa som skal styre
spakene i vårt distrikt. Hun er også en meget erfaren Lions-dame som vi vet
vil styre skuta i god lei! Jeg ønsker henne lykke til med vervet!
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Dette Lions-året begynner så smått å nærme seg sin avslutning. I mitt
månedsbrev for juni vil jeg ta for meg målene fra min handlingsplan som
DG for å evaluere det arbeidet jeg sammen med mine gode medarbeidere
har gjort.
Her og nå vil benytte anledningen til å takke for alle hyggelige møter jeg
har deltatt på rundt i distriktet i løpet av året, og alle invitasjoner jeg har
fått fra dere.
Som jeg ga uttrykk for på RM - Norge og verden trenger Lions mer enn
noensinne, og med alle de entusiastiske og innsatsvillige Lions jeg har møtt
i vårt distrikt, er jeg ikke tvil om at Lions Norge går en lys framtid i møte!

Nyt forsommeren!
Med vennlig hilsen
Finn Bredesen
DG 104 D4

