Utkast mål o handlingsplaner distrikt 101-O, verksamhetsåret 2019 – 2020.
Mål.
1. ”Sätta” den nya distriktsorganisationen. Utvärdera roller och funktioner så att
justeringar och kompletteringar är klara senast mars månad 2020.
Handlingsplan H1 -19/20.
2. Klargöra funktionen för GAT-teamet i 101-O. Övergripande beskrivning för hela
teamet samt för dess ingående funktioner ska vara klara senast 2019-09-01.
Handlingsplan H2 – 19/20.
3. Ta fram en övergripande strategi för marknadsföring och information för distriktet.
Både vad gäller internt och externt. Samverkan ska ske med IT. Avrapportering och
utkast klart senast 2019-12-01. Förslag klart senast 2020-03-01.
Handlingsplan H3 – 19/20.
4. Ta fram en långsiktig strategi för information och utbildning för klubbar och zoner i
distriktet. Målet skall vara att öka förståelsen för Lionsrörelsen och säkerställa
behovet av ledare inom Lions. Klart senast 2020-03-01.
Handlingsplan H4-19/20.
5. LCIF Kampanj 100. Distrikt 101-O ska ha som mål att som distrikt samla ett belopp
motsvarande X000:-/klubb varje verksamhetsår som kampanjen varar. Målet ska vara
uppnått före 1 maj varje verksamhetsår som kampanjen varar.
Handlingsplan H5-19/20.
6. Medlemsutveckling. För verksamhetsåret 2019 – 2020 är målsättningen att bromsa
den negativa utvecklingen. Antalet medlemmar ska inte nettomässigt minskat med
mera än 50 och antalet klubbar ska inte minskat med mera än 3. Mätt under
perioden 2019-07-01 till 2020-03-31.
Handlingsplanen för detta bygger på information riktat mot klubbarna där
handlingsplaner för GMT, GLT, GST och ZO i samverkan med DG och VDG.
Informationen ska vara tydlig och likartad oberoende av vem som framför den.
Inriktningen är att få fram Lions ”budskap” samt att tydliggöra vikten av varje person
och dess personliga utvecklingsmöjligheter genom sitt medlemskap i LCI.

Utöver detta så ska distriktet följa och arbeta i enlighet med multipeldistriktets mål och
handlingsplaner.
Övergripande gäller strategier och planer utfärdade av LCI och LCIF.
Beslut på distriktsmöte och strategiska beslut av distriktsrådet kan påverka dessa mål och
planer.

