Distrikt - 126 Hrvatska
DG Dražen Melčić
Služenje i druženje

2015/2016
ZAPISNIK

sa 2.sjednice proširenog Kabineta Guvernera D – 126 u Lions godini 2015-16 koja se
održala u subotu 5. prosinca 2015. godine u Valamar Riviera Hotel s početkom u 10,30
h sati

Sjednici PKG bilo je nazočno 42 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 Dražen Melčić, 1.VDG Goran Šarić, PDG Jusuf Šehanović i tajnik kabineta
Zlatko Janković-Miloš koji je i vodio sjednicu.
Za dnevni red sjednice je predložen slijedeći Dnevni Red sjednice, kojeg su članovi dobili uz Poziv:
Otvaranje sjednice i pozdravna riječ domaćina – predsjednik LC Poreč, PDG Jusuf Šehanović;
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice proširenog Kabineta guvernera u Dubrovniku;
Izvješće Guvernera o aktivnostima između dvije sjednice – DG Dražen Melčić;
Izvješće o sudjelovanju delegacije Distrikta Europa Forumu Lionsa u Augsburgu – DG Dražen
Melčić;
5. Izvješće RC o aktivnostima između dvije sjednice sa analizom stanja članstva i izvršavanja obveza
klubova prema LCI i Distriktu 126 – RC;
6. Izvješće rizničara o realizaciji proračuna Distrikta 126 za 2015./16., DST Zlatka Jankovića Miloša;
7. Izvješće GMT koordinatora Lea Jonjića o stanji te aktivnostima i rezultatima po pitanju članstva;
8. Izvješće o održanoj edukaciji prema programu RLLI u Samoboru i Selcu – RLLI instruktor Darko
Ćuruvija;
9. Izvješće o završenoj akciji Distrikta „Poster mira“ u Osijeku – Predsjednica povjerenstva za Poster
mira Irella Bogut;
10. Planova rada povjerenstava za lions godinu 2015./2016., predsjednici Povjerenstava:
- Jedrima protiv droge,
- Grand prix,
- Natječaj za fotografiju
11. Izvješće predsjednika Leo Distrikta Nikole Mrđana o aktivnostima između dvije sjednice Distrikta;
12. Prijedlog događanja uz 3. sjednicu PKG u Osijeku – Predsjednik LC Waldinger Tihomir Čuljak;
13. Razno.
1.
2.
3.
4.

Predloženi Dnevni Red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga se u skladu s točkama Dnevnog Reda sjednica odvijala kako slijedi:
Ad 1.
Predsjednik LC Poreč PDG Jusuf Šehanović je pozdravio nazočne, zahvalio na dolasku i zaželio im da se
dobro osjećaju u Poreču.
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Ad 2.
Umjesto usvajanje zapisnika sa 1. sjednice proširenog Kabineta guvernera u Dubrovniku koja je bila više
svečanog nego radnog karaktera Guverner je još jednom podsjetio na događaje u Dubrovniku
Ad 3.
Guverner Dražen Melčić je podnio izvješće o aktivnostima između dvije sjednice o radu D-126 i
događanjima u klubovima. PPP je prilog ovog zapisnika.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 4.
DG Dražen Melčić je podnio izvještaj o sudjelovanju naše delegacije Europa Forumu Lionsa u Augsburgu.
PPP je prilog ovog zapisnika.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 5.
Izvješće o aktivnostima između dvije sjednice sa analizom stanja članstva i izvršavanja obveza klubova
prema LCI i Distriktu 126 podnijeli su RC Damir Šterijev za regiju Istok,ZC Vesna Boinović Grubić za regiju
Sjever,ZC Boris Jugovac za regiju Zapad. Pisana izvješća su prilog zapisniku.
Izvješća su jednoglasno usvojena.
Ad 6.
Izvješće o realizaciji proračuna Distrikta 126 za 2015./16. podnio je DST Zlatko Janković Miloš iz kojeg je
bilo vidljivo slabo punjenje proračuna distrikta i obaveze klubova po članarini za distrikt i prema LCI zbog
koje su neki klubovi i suspendirani. Na ovom pitanju trebaju poraditi svi dužnosnici u distriktu. Pisano
izvješće je prilog zapisniku.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 7.
Izvješće o stanju te aktivnostima i rezultatima po pitanju članstva je bilo obuhvaćeno u prethodnim točkama
pa pod ovom točkom nije posebno podnošeno,ali je naglašeno da je povećanje članstva trajna obveza svih
klubova i dužnosnika u distriktu.
Ad 8.
Izvješće o održanoj edukaciji prema programu RLLI u Samoboru i Selcu podnio je RLLI instruktor Darko
Ćuruvija uz opći zaključak da je edukacija provedena vrlo uspješno i na zadovoljstvo svih sudionika i
polaznika. PPP je u prilogu zapisnika.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 9.
Izvješće o završenoj akciji Distrikta „Poster mira“ u Osijeku podneseno je pismeno od strane predsjednice
povjerenstva Irelle Bogut, a utiske sa završne svečanosti je prenio DG Dražen Melčić koji je bio nazočan
izložbi i svečanosti podjele nagrada i odao priznanje LC Mursa za ogroman trud i vrlo uspješnu organizaciju
o distriktrualnog projekta.
Izvještaj je jednoglasno usvojen.
Ad 10.
Razgovaralo se o planovima rada povjerenstava za lions godinu 2015./2016., Jedrima protiv droge, Grand
prix, Natječaj za fotografiju.
Izvješteno je da su sve pripreme za sva tri projekta u tijeku i da će se realizirati prema predviđenom
programu.
Izvještaji su jednoglasno usvojeni.
Ad 11.
Predsjednik Leo Distrikta Nikola Mrđen je podnio izvješće o aktivnostima Leo Distrikta između dvije
sjednice. PPP je u prilogu.
Izvješće je jednoglasno usvojeno
Ad 12.
Prijedlog događanja uz 3. sjednicu PKG u Osijeku podnio RC Damir Šterijev i pozvao sve nazočne da dođu
na događanja u Osijek.
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Ad.13. Razno
Razgovaralo se o novom zakonu o humanitarnoj djelatnosti koji je zakomplicirao našu humanitarnu
djelatnost i da bi kada dođe nova postava u ministarstvo trebalo otići na razgovor oko tog problema.
Ovaj prijedlog je i usvojen.
Sjednica je završila u 13 sati.
U Poreču 05.12.2015 g.
DG Dražen Melčić

Zapisničar Zlatko Janković-Miloš
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