„Naša snaga za sretniji svijet“

ZAPISNIK
sa 3. sjednice proširenog Kabineta guvernera održane u subotu 15. ožujka 2014. godine
u hotelu Park u Varaždinu s početkom u 10.30 sati
Sjednici je bilo nazočno 43 članica/članova proširenog Kabineta guvernera i samim time
Kabinet je imao kvorum za odlučivanje. Popis nazočnih je sastavni dio ovog zapisnika.
Izostali članovi sa sjednice su se ispričali. Sjednicu je otvorio tajnik Kabineta , pozdravio
sve nazočne, a zatim predložio da se dnevni red promjeni na način da se točka 9. DR održi
prije početka same sjednice što je i usvojeno kao sljedeći
Dnevni red
1. Otvaranje sjednice i pozdravna riječ guvernerice
2. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice proširenog Kabineta guvernera
3. Izvješće guvernerice o aktivnostima između dvije sjednice
4.Izvješće RC o aktivnostima između dvije sjednice sa analizom stanja
izvršavanja obveza klubova prema LCI i Distriktu 126,

članstva

i

5. Izvješće rizničarke o realizaciji proračuna Distrikta 126 za 2013/2014.
6.Izvješće RC Regije Jug o provedenom postupku za izbor II.viceguvernera D – 126 iz
regije Jug te utvrđivanje prijedloga kandidata za Konvenciju
7. Pripreme za distriktrualnu akciju regatu Lions kup„Jedrima protiv doge“
8. Izvještaji povjerenstava o provedbi programa povjerenstava
- razmjena mladih i kamp
- fotografija
- Grand prix i ostali
9. Dodjela priznanja klubovima i pojedincima
10. Prijedlog događanja uz 4. sjednicu u Novigradu 02. - 04.svibnja 2014 g.

11. Razno
Prije početka sjednice održana je minuta šutnje nedavno preminulom članu LC Sveti Nikola
Kazimiru Kišasondiju . Zatim je Predsjednica LC Millennium Lidija Lončarić pozdravila
nazočne,potom se prešlo na Dnevni red sjednice kako slijedi:
ad 1.
Pod ovom točkom guvernerica Nada Arbanas je pozdravila sve prisutne i otvorila sjednicu.
ad 2.
Jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 1. i 2. sjednice proširenog Kabineta guvernera u
Osijeku i Zadru
ad 3.
Pod ovom točkom podneseno je
- Izvješće guvernerice o aktivnostima između dvije sjednice sa pratećom prezentacijom
Izvješće je jednoglasno usvojeno
ad 4.
Pod ovom točkom podnesena su izvješća RC /RC Boro Aleksić – Regije Jug, RC Darko
Ćuruvija – regija zapad , RC Dalia Bošnjak- regija istok, RC Dražen Melčić - regija sjever, o
aktivnostima između dvije sjednice sa analizom stanja članstva i izvršavanja obveza klubova
prema LCI i Distriktu 126.
Posebno izvješće o stanju u Leo distriktu je podnio vd. predsjednika Damir Sila Zih
Izvješća su jednoglasno usvojena.
ad 5.
Pod ovom točkom u ime odsutne rizničarke Vlatke Kalađija izvješće o realizaciji proračuna
Distrikta 126 za 2013. / 2014. podnio je tajnik kabineta Zlatko Janković-Miloš. U izvješću je
naglašeno da postoji dio klubova koji nije izvršio svoju obvezu prema Distriktu.
Izvješće je jednoglasno usvojeno uz zaključak da se do sjednice u Novigradu trebaju podmiriti
svi dugovi prema Distriktu.
ad 6.
Izvješće RC Regije Jug o provedenom postupku za izbor II. viceguvernera D – 126 iz regije
Jug te utvrđivanje prijedloga kandidata za Konvenciju podnio je RC Boro Aleksić.
Naglašeno je da je postupak proveden u skladu sa Statutom i Pravilnikom Distrikta 126
Hrvatska i da je na Regiji JUG izabran Goran Šarić iz LC Split za kandidata za II.
Viceguvernera što je potvrdila i Guvernerica Distrikta

Prošireni kabinet je izvješće primio na znanje i prosljeđuje ga Konvenciji na usvajanje i
konačni izbor II. viceguvernera.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
ad 7.
U odsutnosti PDG Franje Sinkovića predsjednika povjerenstva za regatu i OO regate Izvješće
o pripremama za distriktrualnu akciju regatu Lions kup„Jedrima protiv doge“ podnio je PDG
Darko Angebrandt.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
ad 8.
Pod ovom točkom
Izvještaje za svoja povjerenstava o provedbi programa su podnijeli
- razmjena mladih i kamp – Barbara Milčić
- fotografija – tajnik Distrikta
-Dr. Metelko – Povjerenstvo za zdravstvenu skrb dao je informaciju o Golf turniru u
Zagrebu u korist djece sa dijabetesom
Osim toga neke od projekata klubova su predstavili:
- Sportske igre Lionsa Davorka Mezić LC Zadar
- Plivanjem do svjetlosti – Miodrag Novosel LC Čakovec
- Projekt za slijepe i slabovidne LC Varaždin u Varaždinskim toplicama –Dubravko Žganer

ad 9.
Dodjela priznanja klubovima i pojedincima
Pod ovom točkom koja je održana na početku sjednice uručena su sva dodijeljena priznanja
od LCI.
Priznanja Exellence award za Lions godinu 2012./2013. koje su dobili:
- Distrikt 126 za Lions godinu 2012./13. i osobno PDG,a tada DG Branko Dragičević
- tada 1.viceguvernerica ,sada DG Nada Arbanas
-RC Tonći Vicelić, Darko Ćuruvija i Dražen Melčić
-ZC Dalia Bošnjak,Lidija Starčević,Vjekoslava Žižić,Tatjana Jukić i Jesenka Jurić - Šojat.

- Klubovi i njihovi predsjednici LC Poreč i Sandra Jagodin,LC Korzo i Marina D Annabile,
LC Kontesa Nera i Metoda Lhotka,LC Sveti Vlaho Dubrovnik i Nives Miloš,LC Opatija i
Karin Mimica,LC Rijeka i Marina Tauković, LC Našice i Hrvoje Šimić i LC Marjan i Arijana
Bolanča.
Nagrade su uručili DG Nada Arbanas i PDG Branko Dragičević.
U ime svih nagrađenih zahvalila je Jesenka Jurić - Šojat.
ad 10.
Prijedlog događanja uz 4. sjednicu u Novigradu 02. - 04.svibnja 2014 g. podnijela je Nadija
Benolić – predsjednica LC Novigrad
Prijedlozi su usvojeni.

ad 11.
Pod ovom točkom nije bilo dodatnih prijedloga. Sjednica proširenog Kabineta guvernera
završila je sa radom u 13.30 sati.

DG Nada Arbanas

Zapisničar
CS Zlatko Janković-Miloš

