Referat fra distriktsrådsmøte D104J torsdag 28. juni i Moss
Møtested: Byfogd Sandbergs gate 15
Saker som ble behandlet.

1.

Endring av faktura dato for kontingent. Det er medlemstallet 1.7 som er basis for
faktureringen. Det er gjennomgående at klubber som mister medlemmer i løpet av
året trekker i fra utmeldte medlemmer. De som får nye legger ikke til de nye. Det
foreslås derfor at faktura sendes i løpet av august. Med forfall 1.10.
DRM vedtar dette.

2.

Regnskap for distriktsmøtet 2018. Deling av overskudd med LC Moss.
Det ble framlagt regnskap for distriktsmøtet.
DRM godkjenner regnskapet.

3.

Kort rapport om Kayumweyumwe:
Svein fortalte om sin tur i forrige måned. Den lokale «fylkeshøvding» tar
regningen for lærere, også for voksne som på kveldstid vil lære å lese.
Samtidig med høytidelig åpning av skolen ble de åpnet en brønn gitt av distrikt C3.

4.

Distrikt 413 Zambia ønsker ett samarbeid med vårt distrikt. Anbefaler det.
Fordeler med samarbeid: De prosjekter vi har i området vil LC Zambia kunne søke
om midler til gjennom LCIF. En viktig del av samarbeider må være at lokale LC
Zambia følger opp drift og vedlikehold på skolen og byggene vi har finansiert.
Tore og Svein anbefaler at det arrangeres medlemsturer dit for å trigge og motivere
til vår internasjonale innsats. Svein gis fullmakt fra DRM til å iverksette samtaler
om samarbeid med LC Zambia.

5.

Delvis dekning av utgifter til Reise Zambia. Reisen var helt avgjørende for at vi
fikk dekket kr 60.000,- fra mintfondet. Det er ikke mottatt regning for reisen pr
dags dato, men den kommer. Forslag til fordeling. Distriktet betaler reise og
opphold. Distriktsguvernør betaler forpleining. (mat og drikke).
DRM tilslutter og innvilger DG’s forslag.

6.

Manglende innbetalinger fra klubber til distriktsprosjekt. Soneledere får liste over
klubber som ikke har betalt sin del av spleiselaget. Anmodning om betaling på
neste sonemøte. DRM: Soneledere snakker med klubbene det gjelder og anmoder
om å følge opp vedtaket fra DM.

7.

Takk for maten!

Referent: Jan-Erik Lien

