Välkommen till Scandic Skogshöjd i Södertälje den 9 mars

för 2019 års Utbildningsdag

Under dagen kommer vi att diskutera hur Lions ser ut i allmänhetens ögon
och hur vi bör profilera oss framöver.
Vi kommer givetvis att gå igenom vad Du behöver veta som
President, Sekreterare, Kassör och Medlemsansvarig.
Fullärd? Det har hänt en hel del på sistone!
Vidare går vi igenom rapportering i MyLCI tillsammans med
nyheter och nyttigheter inom IT som ett stöd för Lions verksamhet.
Om Du är ny inom Lions och vill veta mer om Lions verksamhet
så finns det en grupp även för Dig. Inga frågor är för dumma och
Du kommer garanterat att få svar!

Deltagaravgift, 290 kr/person och då ingår kaffe och lunch.
Bindande anmälan görs senast söndag 24/2 2019 på länken nedan. Ange
klubb, deltagarens namn och vilken grupp som Du vill följa under dagen.
Märk anmälan med ”9/3 -19”.
Avgiften ska vara inbetald till BG 5575-4964 (LC Södertälje S:ta Ragnhild)
senast 5/3 2019. Ange vid betalning Ditt namn och klubb samt ”9/3 -19”.
Bindande anmälan innebär att om man inte kommer till
utbildningsdagen får man ändock betala eftersom anmälan
står fast efter 24/2.

Antalet deltagarplatser är begränsat så anmäl Dig
snarast! Först till kvarn gäller.

Program för dagen
Tid

08.30

Samling med kaffe och förtäring

9.30

Inledning och välkommen. Målet för dagen.

9.45

Distriktsguvernörerna och vice Distrikts–
guvernörer berättar om intentionerna inför
vårens arbete och distriktens sammanslagning.

10.30

Arbete i respektive grupper (President,
Sekreterare, Kassör Medlem och IT)

12.00

Lunch

12.45

Hur vill vi att Lions ska profilera sig hos allmänheten?
Vet vi vad man förväntar sig av Lions eller ska vi ta egna
initiativ?

13.45

Återkoppling och sammanfattning av grupparbeten.

14.15

Paus

14.30

Återsamling. Resuméer av seminarieledare

15.30

DG /vDG sammanfattar resultaten av förda
diskussioner vid utbildningsdagen 2019.
Frågestund.

16.00

Avslutning med kaffe och hemfärd

16.30

Eftersnack (frivilligt)

Om Du har frågor angående utbildningsdagen så kontakta GLT
101-A Ralf Melin på ralf.melin@telia.com / 070-3287204

Välkommen till Södertälje den 9 mars!

