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Til stede Per Erik (DG), Petter (DK), Helle(DS), Trygve (VDG1), Kari (VDG2), Ragnar (ASL), Svein (IRC), John Ivar ( GST/SL), Ulf
(YCE), Øistein (SL)
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Fravær ikke meldt

Fredrik (ITC), Maria( GMT)

Einar (NAC), Jan Erik (GLT)

Møte slutt

Neste møte

Antall sider

21.00

DRM 9 Februar

2

Saknr

Saksopplysninger

Ansvar

13//18

Per Erik bød velkommen. Ingen hadde innvendinger til siste RM referat. Helle
lurte på om alle fikk mailene? GST står ikke på mail listen på Lions.no. Helle
sender forespørsel til Hroar Thorsen om dette. Det ble sjekket at vi hadde SL og
ASL på riktig plass og det stemmer.

14/18

Presentasjoner. Kun sonene 4, 5 og 7 var tilstede. Av fagsjefer var GST, IRC,
YCE. I tillegg DK, DS, VDG 1 og 2 og DG

15/18

Trygve hadde en kort orientering om det nye distrikt E. De har hatt 2 møter,
lovkomiteen er i gang med å forenkle lovene, deretter kommer arbeidsordningene.
De har frist til 15 desember. Dem som blir med neste år er IRC Svein, GST John
Ivar, Petter DK, Kari DS. Vi blir 11 soner neste år så ingen endringer på SL linja
annet enn flere på soneledermøtene. Neste SL møte er 3. Januar 2019

TE

16/18

Zambia. Status. Nicolas Mutale kommer i desember hvor Svein vil ha møte med
ham. Han har startet et eget NGO og vi ønsker å samarbeide med lions medlemmer
i Zambia. De er ca 1500 medlemmer der. Vårt distriktprosjekt er å fikse helsebygg
i tillegg til skolen som er ferdig. På sikt ønskes det et «bibliotek» eller en hylle
bakerst i klasserommet med bøker som de kan lese. Dette kan bli et klubb prosjekt.
Vi trenger en IRC i hver sone fremover. Svein reiser rundt til klubber og soner nå
Har alle klubber svart på mail angående nytt hovedprosjekt i MD utsendt av vår
CC Kari Jarman? SL bør sette seg inn i dette og snakke med klubbene så alle
klubber svarer på forespørselen. Vi må få opp engasjementet på utenlands
prosjekter. Her gjør Svein en god jobb😊

SL

17/18

NAC i distriktet er dårlig og klarer ikke og fullfører dette vervet. Vi diskuterte om
vi skulle finne en annen til å ta over resten av året men ble enige om at dette klarer
vi selv. Vi trenger ikke få en ny inn som skal lærer alt og så skal vi starte nytt
distrikt neste år og sette to NAC opp mot hverandre i valget.
Hroar samkjører bestillingen av tulipaner. Det er viktig at vi hele tiden har
oppdaterte lister så alle klubber får bestilt. Det går an å bestille fra hjemmesiden
vår også, man bør ikke vente på mail😊 Forslag på å ha en mindre tulipan i buntet
da prisen har gått opp.

18/18

Kurs i styre Web. Den 24 januar avholdes det kurs i Styre Web for styret i
klubbene. Dette blir i Lillestrøm. Petter holder kurs i sone 2 den 27. november. På
Rolvsøy
Lions Distrikt 104J

PE/HS

1

19/18

Økonomi. 6 – 8 klubber har ennå ikke betalt kontingent. De har blitt purret.
Det er sendt ut innbetaling til Lions Julecup a kr 500.- Inntil videre har kun 6
klubber betalt. Vi skal prøve å få en oversikt over hvilke lag som er påmeldt.
Kanskje klubbene blir mer «positive» hvis et lokalt lag er med.

PS

20/18

Kort snakk om Europa Forum hvor Per Erik og Helle deltok. Vi fikk mye skryt i
forbindelse med Mitt Valg. Her ble New voices også markedsført og Helle blir
distriktets representant her.

PE/HS

21/18

Ulf, YEC orienterte litt om FLL. Dette er vanskelig for klubbene da FLL og Mitt
valg har samme målgruppe. Det er vanskelig å være like engasjert i begge og så
blir det dessverre sådan at men går for en av delene. Finnes det en løsning her?
Utveksling.
Vi sendte ut 10 ungdommer siste år i vårt distrikt. Håper på flere i året som
kommer. Klubbene bør purres litt på så vi får gitt ungdommene denne mulighet.

UO

22/18

Lions konferansen 2 mars 2019. Her er programmet nesten ferdig og vil bli sendt
ut til klubben snart. Her må vi alle gjøre en jobb med å markedsføre vår
konferanse. Både på FB, Instagram, våre venner og maillister

HS/SL

23/18

Opplæring av AS og SL bør være på plass før man går på som soneleder. Her har
vi feilet i år og noen av dem som er soneleder i år har ikke deltatt på kurs. Vi må få
sendt ASL på kurs i år.

24/18

Eventuelt:
- Antall medlemmer i noen klubber er alarmerende. Hvordan kan vi hjelpe
klubbene? På EF fikk vi høre om spesiality klubber og Brand Klubber. Dette
var veldig interessant. Italia har opprette riktig mange klubber dette år, en av
dem er klubb bare av vertsfamilier. GST mener at hvis folk man spør kan
svare ja til disse tre spørsmål kan de bli medlem i klubben; Kan du betale
1750 i kontingent hvert år? Har du godt humør? Kan du stille opp siste lørdag
i april?
- Helle mener ikke det er så enkelt da noen ikke har råd til å betale
kontingenten. I den etiske norm står det: Gi av min tid, og det står før mine
midler så hvorfor ikke finne en løsning hvor vi kan ta inn 2-4 medlemmer på
friplass? De gir jo av sin tid som er det viktigste i hennes øyne.
- Per Erik sier at man kan bruke av aktivitetskassen for å betale for dem som
ikke har råd.
- Roar Eng ber oss slå et slag for matrikkelen. De har mange på lager
- Info fra Ulf. Nå er sone 5 registrert i Brønnøysund
- Appell fra Svein: Noen som kunne tenke seg å gjøre en jobb med mint fondet?
Vi har mange liggende og hvis man tar på seg jobben med å kjøre dem ut til
butikker og legekontorer så er det ren inntjening.
- GST bad oss sjekke ut www.spleis.no Her kan vi lage innsamlinger til
klubbene.
KLUBBENE KAN ALLEREDE NÅ STARTE JOBBEN MED Å FINNE VERTSFAMILIER
FOR NESTE ÅR. TIRSDAG DEN 9. JULI TIL MANDAG 15 JULI

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