DG Mladen KajganiĆ

"Anđeli humanosti"

LG 2017./2018.

ZAPISNIK
sa 1. sjednice proširenog Kabineta Guvernera D - 126 Hrvatska koja je održana u subotu 2. rujna 2017. godine
u Vijećnici Grada Našica s početkom u 11 sati. Sjednici PKG bilo je nazočno 96 članica/članova te je Kabinet je
imao potreban kvorum za odlučivanje (Evidencija prisutnosti je u prilogu zapisnika).
Ostali članovi PKG su se ispričali za svoju odsutnost na sjednici. Sjednici je predsjedalo radno predsjedništvo u
sastavu DG Mladen Kajganić koji je i vodio sjednicu , IPDG Goran Šarić, 1.VDG Sanja Paprenjak, RC Jozo Berečić, i
tajnik kabineta Zlatko Janković-Miloš.
Za sjednicu proširenog Kabineta predložen je slijedeći
DNEVNI RED:
1.Izvješća o događanjima i aktivnostima poslije XXIII. Konvencije Distrikta u Rijeci
- Izvještaj o primopredaji DG dužnosti (DG Goran Šarić – 4 min)
- Izvješće sa DGE seminara i 100. Konvencije LCI u Chicagu (DG Mladen
Kajganić – 7 min)
- Izvještaj o realizaciji Kampa mladih u Puli i razmjeni mladih u Lions godini
2016./2017.(Sara Bermanec,voditelj Kampa mladih i Barbara Milčić,
predsjednica Povjerenstva za razmjenu mladeži – 10 min)
2.Izvješća i planovi koordinatora Distrikta„
- Izvješće o stanju klubova i članstva Distrikta 126 na dan 01.08.2017.
(PDG Dražen Melčić, GMT koordinator – 5 min)
- Plan edukacija u 2017./2018.godini (Mirjana Čusek – Slunjski, GLT koordinator
- 5 min)
- Plan aktivnosti u 2017./2018.godini (Vesna Boinović-Grubić, GST koordinator –
5 min)
- Plan edukacija guiding liona u 2017./2018.godini (Darko Ćuruvija 2. VDG i
predsjednik Povjerenstva za guiding lione – 5 min)
3.Planovi i programi trajnih distriktualnih povjerenstava
(predsjednici povjerenstava prisutni na sjednici) – svaki 4 min
4. Izvještaj RC o stanju u klubovima i članstvu po Regijama
Izvještavaju Predsjednice/ci Regija (Jozo Berečić – istok ,Karmen Meić sjever, Milorad Stanić –
zapad, Vinka Mitrović – jug – svaki po 4 min)
5.Rasprava po Izvještajima i planovima. te usvajanje zaključaka – po potrebi
sudionika
6.Plan i program rada Leo Distrikta u 2017./2018. godini
(predsjednica Leo Distrikta Marija Repalust – 10 min)
7. Informacije o događanjima do 2. sjednice proširenog Kabineta Guvernera
u Karlovcu, 1. prosinca 2017.
AD 1. Pod ovom točkom DG Mladen Kajganić je podnio izvješće o događanjima i aktivnostima poslije XXIII.
Konvencije Distrikta u Rijeci gdje naglasio da su pripreme za novu Lions godinu započele odmah poslije konvencije,
a aktivnosti se nisu ni prekidale čemu sjedoći današnja sjednica i Direktorij - popis članova koji je izašao na početku
Lions godine. Zatim je podnio izvješće sa DGE seminara i 100. Konvencije LCI u Chicagu
Zatim je govorio o brojnim aktivnostima klubova u tom razdoblju. Na kraju se osvrnuo na uspješno obavljenu
primopredaju dužnosti između IPDG Gorana Šarića i njega.
IPDG Goran Šarić je podnio financijsko izvješće D-126 za Lions god.2016./17. i izvješće o stanju klubova i članstva.
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Sara Bermanec je govorila o realizaciji Kampa mladih u Puli i razmjeni mladih koja je izuzetno uspješno provedena,
a kamp u potpunosti uspio./Izvještaj - prezentacija u prilogu/
AD 2. Su podnesena izvješća i planovi koordinatora Distrikta„
- Izvješće o stanju klubova i članstva Distrikta 126 na dan 01.08.2017.
PDG Dražen Melčić, GMT koordinator - prilog zapisniku
- Plan edukacija u 2017./2018.godini Mirjana Čusek – Slunjski, GLT koordinator - prilog zapisniku
- Plan aktivnosti u 2017./2018.godini Vesna Boinović-Grubić, GST koordinator - prilog zapisniku
- Plan edukacija guiding liona u 2017./2018.godini Darko Ćuruvija 2. VDG i
predsjednik Povjerenstva za guiding lione - prilog zapisniku
AD 3.Pod ovom točkom jedino je učešće uzeo Đek Šurija i kratko govorio o našoj regati Jedrima protiv droge 2018 i
naglasio potrebe da se što veći broj ljudi iz distrikta uključi u pripremu regate i nalaženje sponzora.
AD 4. Pod ovom točkom svoja izvješća su podnijeli Izvještavaju Predsjednice/ci Regija (Jozo Berečić – istok
,Karmen Meić - sjever, Milorad Stanić – zapad, Vinka Mitrović – jug –) - izvješća se nalaze u prilogu zapisniku
AD 5.Pod ovom točkom nije bilo rasprave , a sva izvješća su jednoglasno prihvaćena.
AD 7. Pod ovom točkom Predsjednica Leo Distrikta Marija Repalust izložila je Plan i program rada Leo Distrikta u
2017./2018. godini
AD 8. DG Mladen Kajganić je izložio plan događanja na 2.sjednici Proširenog Kabineta u Karlovcu 02..prosinca
2017.g. - prijedlog je jednoglasno prihvaćen
Sjednica je završila rad u 14 sati
U Našicama, 02.Rujna 2017 g.
Zapisničar:
CS Zlatko Janković-Miloš
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