REF ERAT
Møte type

DRM

Avdeling/gruppe

Dato

Tid

Sted

Lions 104J

15/09/18

10.00

Oscarsborg

Til stede

Per Erik, Tom, Svein, Egil, Maria, Helle, Kai, John, Trygve, Marielle, Ulf, Kari
Fravær me ldt

Fravær ikke meldt

Vidar, Petter, Fredrik, Jan Erik, Tom
Møte slutt

Einar

Neste møte

Antall sider

12.00

2

Saknr

Saksopplysninger

01/18

Per Erik bød velkommen og Kari leste Lions etiske norm

02/18

Ansvar

Presentasjoner. Alle soner var representert utenom sone 6. Fagsjefer: GMT, IRC,
YCE, GST. I tillegg DS, VDG 1 og 2 og DG

03/18

Distrikt 104J. Vi har nå 1492 medlemmer i vårt distrikt så vi går langsom oppover.
SL møte har blitt avholdt og dette er en god måte å jobbe på. Det gjør også at våre
rådsmøter blir kortere da SL har snakket sammen og tatt opp ting som rører seg på
eget møte.
Månedsbrevet til DG kommer i slutten av hver måned. Her ønsker DG og få
tilsendt stoff fra klubbene. Hva rører seg og hva som skjer. Rett og slett en
aktivitetsliste. DG ønsker også å få oversendt en plan for klubbmøter, sonemøter i
sonen for å unngå å legge møter på samme dag.

04/18

Fredsplakatt konkurransen. PGA stort arbeidspress ble det gjort et styre vedtak på
at hver sone kårer en sone vinner. Så velger styret i 104J ut en vinner av disse 7
som sendes til MD.

05/18

FLL Ulf sender brev til hver sone og forhører seg om de jobber med FLL og i så
fall hvem er ansvarlig. Alt FLL utstyr blir oppbevart på Inspiria som hvert år når
det blir levert inn oppgraderer det så det er klart til utlån neste år.

06/18

Svein informerte om vårt skoleprosjekt i Zambia. Han ønsker at past soneledere
skal påta seg vervet som IR i sonen. Dette for å få informasjon ut til klubbene
Han fortalte også om Lions Mint som man har mulighet for å søke støtte til IR
prosjekter til. Da vi jobber mot et nytt hovedprosjekt på MD nivå ønsker vi en
tilbakemelding på hvilke IR prosjekter hver enkel klubb har gående. Svein ber SL
lage en oversikt og sende den til ham. Dette for å kunne gi en pekepinn på hva vårt
hovedprosjekt skal lande på. Hva engasjerer klubbene?

07/18

Sammenslåing H og J. Vi blir det nye E distrikt. Trygve informert om planen på å
få et nytt distrikt til å oppstå. 2 fagsjefer skal bli til en, to sett love rskal samkjøres,
3 nye soner skal integreres, så her er mye å jobbe mot for å få dette gjort på en så
god måte som mulig.
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08/18

Orientering fra fagsjefene. YCE Ulf. Siste år sendte vårt distrikt ut 10 ungdommer.
Vi har fått 7 reisebrever i retur. Noen av ungdommene har opplevet noe negativt i
år og det må MD YCEC få beskjed om, så dette kan behandles på EF i oktober. 5
har allerede meldt sin interesse for å delta sommeren 2019.
GST Vi må bli flinkere til å registrere våre aktiviteter i MyLci. Vår GST John Ivar
jobber tett sammen med GST i H. Hvis du skal registrer en aktivitet så bør du vite
hvorfor, derfor bør DG sine rapporter og handlingsplaner bli synlige for klubbene
GMT Maria. Ønsker vi å beholde våre medlemmer? Skal vi rekruttere nye? Hva vil
klubben? Får vi flere kvinner inn i Lions? Frivillig.no rekrutterer 74 % kvinner så
kvinnene er der. Hvis vi ønsker dem så finnes de og vi må spørre dem.
GAT møte bør avholdes fort så vi får en strategi på plass. Her bør det også finnes
kandidatene til den nasjonale lederopplæring.
Her må det også planlegges president treff.

09/18

Mitt valg konferansen 24. og 25. oktober. DG anbefaler medlemmer til å delta.

10/18

Lions konferansen den 2 mars 2019. Det blir på Rygge ungdomsskole igjen og
tema blir litt MeToo, det å miste et barn, komme på rett vei osv.

11/18

Endelig har vi fått forsikringene på plass. Nå er alle forsikret uansett alder. Hvis
man ønsker å vite mer om selve forsikringen så kontakt DG. Han kommer til å
skrive om dette i månedsbrevet også.

12/18

Eventuelt:
- Alle er på mail listen. Det er ikke registrert inn ass SL Dette bør på plass
for det er eneste mulighet vi har for å sende viktig informasjon gjennom
Lions sider.
- Vi må få en oppdatert liste på DR som legges på nett.
- Vertsfamilie uka for neste år blir avkortet. Det blir fra tirsdag til mandag i
2019.
- To av våre DRM blir lørdager. Det første og det siste. De to i midten
(oktober og februar) finner DG en ny dato på. Det blir kveldstid.
- Opplæring i Styreweb for kasserer og sekretærer etterlyses.
Nye datoer for DRM 7/11/18 kvelden og 14/02/19 kvelden
Sted og agenda kommer 😊

Referent: For feil og mangler kontakt Helle@soos.no
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