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REGLEMENT FOR
LEDER FOR MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING (MD-GMT)
Godkjent av Guvernørrådet 22. februar 1997.
Betegnelsen GMT i stedet for MEC er innført som følge av vedtak i Riksmøtet 2011

§ 1

Hjemmel
Etter vedtak på riksmøtet 1991 har Guvernørrådet overlatt til Riksmøtet å velge
MD-GMT. Vedtaket er hjemlet i «Lov for MD 104», kapittel IX, § 17, punkt 4.

§ 2

Valg. Funksjonstid. Organisasjon
1.

MD-GMT velges av Riksmøtet etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.
Funksjonstiden er 3 år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til
30. juni tre år etter valget.

2.

MD-GMT kan ikke gjenvelges etter en funksjonstid på tre år.

3.

Som MD-GMT bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har tjenestegjort som distriktsguvernør eller leder for medlemsutvikling på distriktsplan
(GMT).

4.

MD-GMT er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med guvernørrådets leder som nærmeste overordnede.
MD-GMT er medlem av den faste «Komiteen for organisasjonsutvikling».
MD-GMT har et nært samarbeid med distriktsguvernørene, distriktenes ledere
for medlemsutvikling og sekretariatet i MD 104.
MD-GMT skal være behjelpelig overfor Hovedkontoret i alle saker og med
oppgaver innen sitt arbeidsområde.

5.

§ 3

MD-GMT avgir en skriftlig rapport over utviklingen i antall medlemmer og
klubber til guvernørrådets møter.
Likeledes skal MD-GMT straks etter lionsårets utløp lage en årsrapport, som
skal kunne benyttes i forbindelse med multippeldistriktets årsmelding for
kommende riksmøte.

Arbeidsoppgaver
1.

Arbeidet med medlemsutvikling og stifting av lionsklubber skal tilrettelegges i
henhold til multippeldistriktets policy for medlemsutvikling, slik det fremgår
av »Policy-dokument nr. 5: Strategi for medlemsutvikling», godkjent av
Guvernørrådet 21. februar 1992.

2.

Det er en målsetting å gi mulighet for at flere sosialt engasjerte mennesker kan
bli med i vår organisasjon.
Videre skal trivselen og motivasjonen i klubbene økes. Det samme gjelder
attraksjonsverdien i medlemskapet.
Medlemstallet i klubbene må opp til et bærekraftig antall, og kvinneandelen
økes.

3.

MD-GMT skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104
og vedtak gjort av Riksmøtet eller Guvernørrådet.
MD-GMT skal administrere arbeidet med stifting og reorganisering av lionsklubber.
MD-GMT skal også bistå i arbeidet med å få netto øking av medlemstallet i
bestående klubber.
Når det søkes om extensionrett, skal MD-GMT og distriktsguvernøren ta
kontakt med hverandre før extensionrett gis.
Når extensionrett er gitt av distriktsguvernøren, skal MD-GMT bekrefte slik
rett overfor klubben - på vegne av distriktsguvernøren; og sørge for at
fadderklubben får nødvendig informasjon og materiell til sitt videre arbeid.
Sekretariatet er behjelpelig med dette arbeidet.
MD-GMT følger opp extension-arbeidet med sikte på å komme frem til
stiftelsesmøte snarest mulig.
Sekretariatet sender ut det materiellet som skal brukes i forbindelse med
etablering av den nye klubben.
MD-GMT skal - i samarbeid med distriktsguvernøren - sørge for at etablerte
klubber i vanskeligheter får nødvendig hjelp til å komme over krisen.
Om nødvendig er MD-GMT distriktsguvernøren behjelpelig med korrespondansen overfor Hovedkontoret for å få stilt klubben i «Status quo».

§ 4
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4.

MD-GMT skal i god tid før lionsårets begynnelse arrangere et møte med
distriktenes GMT’er for å utarbeide neste års medlemsutviklingsprogram.
Det ferdige programmet legges frem for behandling på guvernørrådets første
møte i lionsåret.

5.

MD-GMT skal avgi uttalelse i saker som skal behandles i guvernørrådet, og
som vedrører medlemsutviklingsarbeidet.

Møter
1.

MD-GMT skal møte på riksmøtet og i guvernørrådets møter når «Komiteen for
organisasjonsutvikling» bestemmer det.

2.

MD-GMT kan - etter guvernørrådets godkjennelse eller i samråd med
guvernørrådets leder - delta på møter/aktiviteter i og utenfor Norge.

§ 5

§ 6

Økonomi
1.

All virksomhet som MD-GMTer ansvarlig for, herunder egen reisevirksomhet,
skal dekkes innenfor rammen av det budsjett som er vedtatt av Riksmøtet for
«Komiteen for organisasjonsutvikling».

2.

MD-GMT har i samarbeid med «Komiteen for organisasjonsutvikling»
disposisjonsrett for budsjettet i overensstemmelse med MD 104’s lover og
arbeidsordning og riksmøtets vedtak.
Utover dette kan ikke MD-GMT foreta disposisjoner som binder MD 104 uten
at dette på forhånd er godkjent av guvernørrådet.

3.

MD-GMT tilkommer godtgjørelse i henhold til det regulativ Riksmøtet har
vedtatt for møter i guvernørrådet og andre godkjente møter.

4.

MD-GMT fremmer hvert år forslag til budsjett for sitt virksomhetsområde.
Dette bearbeides i «Komiteen for organisasjonsutvikling», som sender
komiteens samlede budsjett til budsjettkomiteen innen fastsatt tid.

Gyldighet og endringer
Dette reglementet gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan bare endres
med Guvernørrådets godkjennelse.
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