Titkári beszámoló
a
2019-2020 Lions év szövetségi munkáról.

Köszönve és érezve a Magyar Lions tagság bizalmát nagy elszántsággal és
lendülettel kezdtem a Lions évet.
„Hagyomány és Modernitás” kormányzói jelmondat volt a meghatározó az
induláskor. Képviseltem a hagyományt mert 27 éve vagyok Lions tag és több mind 14
éve veszek részt a kormányzósági munkában különféle megbízatásokban. Fontos
viszont számomra az új és modern lehetőségek intenzív megvalósítása a Lions
életében. A 2020 év első fele a nem várt események következtében, igazolta bizony
még előbb el kellett volna kezdeni ezt a munkát.
A hároméves stratégiai év középső évben tartunk. Az előző év lerakta az alapokat
mostanra az építkezés volt a fő cél. A munkám indításában sokat segített, hogy az
előző Lions évben a titkári kabinet tagjaként dolgoztam és pontos ismereteim voltak
hol tartunk.
Elkészítettem egy munkatervet:
- Pontos időterv készült a kabinet tagjai számára az alapszabály szerinti
munkarend időpontjairól.
- Kidolgozásra került a hazai és a nemzetközi kapcsolt és jelentési rendszer
működési rendje a modernitás jegyében.
- A kormányzói programnak megfelelően kidolgozásra került a titkári
koordinátori munkakör és annak feladat rendszere
- Gondos tervezés alapján készültünk az oktatások titkári feladataira
- A legfontosabb felad természetesen a tagfejlesztés. Munkám indításánál
elkészült a tagfelvételek és klub alapítások pontos jogi keret rendszerét
bemutató dokumentáció.
- Fontos feladat volt a nemzetközi szövetség célkitűzéseihez igazodva a nem
önálló fiók, és tematikus clubok lehetőségének megismertetése.

2019.junius 14.-én Balatonföldváron megalakult 2019-2020 Lions év kabinet.
A titkári programomat elfogadták és elindult az érdemi év.
2019 és még a 2020.02.07. kabinet ülésig minden az előre megszabott terveknek
megfelelően történt.
A kabinet ülések az alapszabályban megszabott rendben és feltételek mellett
kerültek megtartásra.
Minden kabinet ülés határozat képes volt és 22 határozatott hozott.
A kabinet ülések jegyzőkönyvei és a határozatok időben a honlapunk titkári részén
feltöltésre kerültek.
Minden Lions tag számára biztosított a Lions vezetés munkájának megismerése.
Sajnos az élet azonban közbe szolt.
2020 márciustól egy teljesen új túlzás nélkül mondható vész üzemmód működésre
kényszerültünk.
A modernitás világa azonban lehetőséget adott a kapcsolati rendszer fenntartására
és ennek köszönhetően a természet nagyon kemény támadása ellenére a Lions
munka nem állt meg csak szövetségi szervezési feladatok szorultak vissza.
A titkári munka a sok levelezés, információ kérés és adás következtében még
intenzívebb is volt.

Az előző évben Koncsik István kiemelkedő munkája és támogatási segítése mellett
elindult a teljesen új Lions honlap és informatikai rendszer. Nagy öröm volt
számomra, hogy ezen munkában az első lepésektől részt vehettem. Izgalmas szép
feladat volt és még most is az.
Túl vagyunk a kezdeti buktatokon mostanra a rendszer jól szolgálja a Magyar Lions
tagságot. Azt persze korán sem állítom, hogy mindenki ismeri és főleg ki is használja
a rendszerben meglévő lehetőségeket.
Az oktatások tanulsága az volt szükség van egy segítőre ezen munkánál.
Koncsik István itt is segített és Darabos Erika munkába állításával nagyot léptünk
előre.

Darabos Erika segítségével igy minden Lions club számára biztosított lett a clubjuk
intenzív megjelenése a világ hálón.
Csak rajtunk múlik élük, élni akarunk e vele.
A Lions nemzetközi rendszerének internetes megjelenítése is teljes mértékben
megváltozott. Ezt a munkát is újra kellett gondolni.Elvárás volt a magyar Lions
számára a nemzetközi jelentési rendszer hatékonyabb használat.
A tagsági jelentések pontosága kiemelt érdek mert ez az alapja az elszámolásoknak.
Az aktivitások bemutatása fontos számunkra, hogy látható legyen mit is végez a
Magyar Lions világ.
A titkári munka indokolttá tette a kormányzói programban szereplő titkári
koordinátor munkába állítását. Kormányzónk gondos Pr. munka segítségével
választotta ki a feladatra Németh Ráchelt. Récsi egy volt nagyszerű Leo igy nem
ismeretlen számára a Lions világa.
Izgalmas kérdés volt, hogyan lehet dolgozni közös cél megvalósításán két generációs
korkülönbség mellett.
Örömmel írom le lehet még pedig nagyon jól.
Az első időszakban bizony sok többletmunkát jelentett számomra hiszen Récsinek
meg kellett ismerni mi is a pontos feladata mit várnak el tőle.
Sokkal gyorsabban ment mind gondoltam. Kiemelkedő volt a munka kapcsolatunk és
hamar érkeztek az eredmények is. Nincs tehát nemzedéki ellentét csak az akarat
szükséges. Számomra ez a része a munkának felüdülés volt.
Elértük:
- 2019 év végére minden Lions Clubban megvalósult Amerika felé az
internetes tagsági jelentés lehetősége. Volt sok munka sok levelezés, de
működik. Volt azért zavar az új Amerika honlap működésében is közös
erővel sokat dolgoztunk és tanultunk
- Nagyot léptünk előre az aktívitás jelentések területén is. Ez még sokrétűbb
munka mert a clubnak készülni kell mit is akar megmutatni. Sok buktató
volt az amerikai jelentési rendszerben, folyamatos változtatások útkeresés
következtében.

- A számok azonban minket és a munkát igazolják. Az előző években alig
észrevehetően voltunk jelen pár klub jelentésével. Mostanra elértük az 50%
nagyságrendet és igy elértük a célt meghaladni a nemzetközi átlagot.
Pár szám mit is jelentett ez a munka:
Elkészült összesen 8 db oktatási bemutató anyag.
Talán nem is hihető csak ebben a témakörben Récsi részéröl 1247 e-mail
levélváltás történt. (ez is az informatika világa mert ezt is összesíti, mint egy
postakönyv.)
Mostanra a jelentések területén a szükséges ismeretek használatának alapjait
leraktuk.
Csak rajtunk múlik akarjuk-e használni. Napjaink gondja azt jelenti ez már nem
akarat kérdése nincs más lehetőség.
A balatonkenesei oktatásokra a titkári munka új követelményeinek bemutatására és
használatának megismertetésére nagy gonddal készültünk.
Itt azért nagyobb érdeklődére számítottunk. Még nem igazán találtuk meg mivel
lehetni igazán motiválni tagságunkat az új lehetőségek intenzívebb elsajátításra.
Köszönet és tisztelet a résztvevőknek.

Tagságunk:

41 club 865 Lions

A 2019-2020 Lions évben 105 kilépés

88 belépés.

A taglétszám alakulás:

2018-2019 Lions év

2019-2020 Lions év

2018-2019 Lions év

2019-2020 Lions év

Belépések megoszlás

A 2019-2020 Lions év során érdemben nem változott a taglétszámunk.

Klubokra bontva természetesen izgalmasabb a létszám alakulása.

5 klub 10 fős vagy alatti.

11%

18 klub 10-20 fő között

41%

20 club 20 fő-és több

48%

Klubjaink 11% elérte a törvényes működés határának a szélét. Klubjaink 48% felel
meg az amerikai kritériumoknak.
A tagsági mozgásból jól érzékelhető folyamatban van a generáció váltás.
A nemzetközi Lions életben is ez történik és sok új lehetőség van nyitva számunkra.
Elkezdődött, de nem elég intenzív a fiók klubok rendszerének erősítése és a szakmai
klubok létrehozása. Ezen a téren még sokat kell tanulni és meg kell keresni az
amerikai és a magyar jogrend eltéréséből adódó gondokra a megoldást. Van
megoldás csak sokat kell dolgozni a megvalósításért.
Talán meglepő adat:
2974 e-mail levélváltás történt titkári munkám soron.

2020 március!
A világ gondban van.
Gyakorlatilag egy nap leforgása alatt egy teljesen új élet és munkamenet kezdődött.
Nagy a gond:
A szövetségi munka csak az információ csere tevékenységre szűkült.
A klubok is kénytelenek újra gondolni életüket és tevekénységüket.
A jelen konvenció elszámol a 2019-es sikeres szép évvel és meghatározza új
vezetésével az újra indulás tervét.

Köszönöm a Lions tagságának és vezetésének a 2019-2020 Lions év titkári
munkájához nyújtott sok támogatást és türelmet.
Számomra ez az év sok élményt, tanulást, és természetesen sok munkát adott.

Szombathely. 2020.06. 07.

Süle János Róbert
titkár.
Helen Keller
„Soha nem a pesszimisták fedezik fel a csillagok titkait, nem
ők hajóznak el a feltérképezetlen világokba, és nem ők
nyitnak új távlatokat az emberi szellem számára.”

