101-A + 101-U = 101-O
Till Lions i 101-A och 101-U.
INBJUDAN till DISTRIKTSKONFERENS och möte för val enligt artikel VIII
moment 3 i den internationella arbetsordningen.
Lördag 16 mars är Du välkommen till Scandic Skogshöjd i Södertälje för det
första mötet i det kommande distriktet 101-O.
Anmälan görs på ert distrikts hemsida senast 7 mars
Anmälan ska märkas med 16 mars samt med namn och klubb samt delegat
(personen representerar klubben vid valärenden)
Anmäl ev. behov av specialkost
Kostnad/deltagare: 290:- skall inbetalas på bg: 5575-4964 (LC Södertälje)
och vara mottagaren tillhanda senast 12 mars. Inbetalningen skall märkas med
16 mars samt med namn och klubb.
Detta är ett unikt tillfälle där Du får information och kan lämna synpunkter om hur det
nya distriktet kan utformas. Vi diskuterar organisation och verksamhet utifrån
förslaget till arbetsordning som är utsänd till klubbarna.
Målet med detta möte är att förankra processen hos medlemmarna gällande
samgående till ett nytt distrikt och att lägga grunden för distriktsmötet. Det är mycket
angeläget att alla klubbar är representerade.
Handlingar läggs efter hand ut på distriktens hemsida. Kallelse med handlingar till
distriktskonferenser bör sändas ut 30 dagar före konferensen,valärenden enligt
artikel VIII så snart nomineringar och förslag finns, samt att samtliga klubbar kallas.
Eftersom arbetet med att skapa förslag till ny organisation pågår i snabb takt och
successivt förankras inom multipeldistriktet är sedvanlig tidsplan inte möjlig fullt ut.
Detta måste accepteras av klubbarna för att processen ska fungera. Bättre med bra
diskussioner än att formalia är hundraprocentiga.
Konkreta beslut tas på distriktsmöte 4 maj förutom valärenden som ska
genomföras den 16 mars 2019.
Hålltider:

9.00 – 9.45
10,00
12.00
12.45
ca. 14.00
Ca 15
Avslutning

Registrering och fika
Distriktskonferensen inleds.
Lunch.
Forts distriktskonferens och valärenden
Fika och rösträkning
Redovisning valärenden

Med förhoppning om en givande dag med konstruktiva diskussioner och högt
deltagande hälsar vi härmed alla Lions i distrikt 101-A och 101-U välkomna till
Södertälje den16 mars 2019.

Eva Jansson

Torkel Gille

DG MD 101-A

DG MD 101-U

Förslag till dagordning

§1. Mötets öppnande och välkommen.
Syfte och mål för dagen.
§2. Val av föredragande/ordförande
§3. Val av sekreterare (föra anteckningar)
§4. Kontroll lista med deltagare (medlemmar)
Distriktskonferens
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.

Arbetsgruppen för nya 101-O
Förslag ny arbetsordning
Zonindelning
Förslag ekonomi och redovisning för nya distriktet
Distriktsfunktionärer, förslag och redovisning
Information, marknadsföring, hemsida.
Presentation av befintliga distriktsprojekt och aktiviteter
Checklista (samordning MD)
Övriga frågor
Distriktskonferensen avslutas

Möte valärenden
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.

Mötets öppnande samt redovisning av syfte och mål
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare
Redovisning och kontroll av närvarande och delegater
Presentation av valärenden
Val av DG och 1 Vice DG för distrikt 101-O
Val av firmatecknare fram till att nytt distriktsråd beslutar om firmatecknare och
person(er) som ska var fullmaktshavare för distriktets konton
§9. Redovisning av val enligt §7 och §8. (Paragrafen ska omedelbart justeras)
§10. Mötets avslutande.

