LIONS CLUB RYD

Ryd 2017-05-05

Personliga kommentarer till utskick Ny distriktsindelning.
Jag har läst förslaget och hoppas att jag har tolkat det enligt förslagsställarnas syfte.
I förslaget finns många bra punkter såsom: filtrera infoflödet, stärka svaga klubbar, rädda
gamla LC enklare än att bygga nya, etc
Huvudproblemet är, som ni pekar på, krympande medlemsantal.
Jag jämför detta med arbetslivet.
Vilka kriterier har jag för att börja jobba/ jobba kvar hos min arbetsgivare Lions Club?


Sympatiserar jag med Lions etik och syften?
Absolut. Det ligger dessutom i tiden att bidra i hjälparbeten.
Att Lions hjälppengar kommer fram utan att några i organisationen skor sig,skall
vi vara stolta över.



Har Lions en attraktiv organisation, arbetssätt och arbetsklimat?
Det är idag svårare att rekrytera medlemmar och speciellt yngre (< 60)
medlemmar. Föräldrars engagemang i barnens aktiviteter, fler konkurerande
aktiviteter, etc. är en förklaring.
Vi är idag inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare, vilket gör att det är svårt att
rekrytera på alla nivåer i organisationen. Det måste till en förändring som
genomsyrar hela verksamheten.
Vad som behöver göras har jag inte svaret på, men jag är helt övertygad om att
större distrikt och färre zoner inte lockar fler medlemmar.
Om man trots allt genomför sammanslagningar skall det vara sammanslagningar.
Inte som förslaget nu är lagt man delar på 101-SM zon 1. LC Tingsryd och LC
Ryd skiljs från ett mångårigt samarbete med samtliga Blekingeklubbar i
nuvarande zon 1. Detta ökar inte VI-känslan. Risken att ännu fler medlemmar
försvinner är uppenbar.



Vilken (lön) avgift får jag?
Många tvekar att gå med p.g.a. den höga medlemsavgiften. Medlemmar i vår
klubb har slutat med hänvisning till den höga medlemsavgiften.
Särskilt svårt är det att motivera den internationella avgiften USD 43.
Vår klubb har en årsavgift på 800 kr som endast räcker till: internationellt USD 43
+ nationellt 2x150 kr +distrikt 100 kr =789 kr. Resersättningar m.m täcks av
diverse extraslantar från medlemmarna, vilket är en dold medlemsavgift.
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