MEDLE

NYHETSBREV #3 DESEMBER 2019

HYM Malta
Tangent Norge var representert med tre stykker fra styret ved HYM – Half Year Meeting - på Malta 30.oktober – 3.
november 2019.
Utover det sosial arrangementet, som selvsagt var hyggelig som alltid, var det et diskusjonsmøte. Ingen saker til
beslutning.
Mer detaljert informasjon om dette er sendt dere alle pr mail.

Tangent Norge
Vi som sitter i årets styre føler oss privilegerte som kan fortsette «LC-Livet» i Tangent. Vi treffes nasjonalt og
internasjonalt. De 4 klubbene som er etabler pr i dag, har interessante og gode medlemsmøter.
Vi som ikke er tilknyttet en lokal klubb kan delta på Tangent arrangementer og ikke minst også på nasjonale LCarrangementer. None enkeltmedlemmer finer også selskap i andre enkeltmedlemmer og kan delta inn i andre
klubbers arrangement.
«Siste» treff var 15.-17.novmeber til jubileum i LC 70 Oslo – hvilket var en både morsom og interessant opplevelse.
Stikkord: Småflaskemuseet, jubileumsfest på Ekebergrestauranten, felleskap med gamle kjente og nye interessante
LC/RT/41 Norge bekjente. Tusen takk LC 70 Oslo!!
Intensjonen til Tangent Norge er å kunne delta utover våren på LC’s Intercity-møter for å kunne møte og inspirere
nye Tangent medlemmer. Ta gjenre kontakt med oss i styret hvis det foregår et LC-arrangement nær deg, som kan
være aktuelt å delta på.
Vi ønsker å være synlig, være tilstede på arrangementer hvor vi treffer mange LC-medlemmer. Vi ønsker å dele
informasjon om Tangent, og vi har en ferdig presentasjon som kan benyttes og sendes dere hvis dere ønsker.
Som medlem av styret i Tangent Norge kjenner vi klart at dette er en nettverk som finnes i store deler av verden, i
Europa, i Norden og smått om senn i Norge. India blir ikke lenger enn en mail unna, vi ønskes velkommen til mange
små og store arrangementer i innland og utland, og ikke minst vokser det Nordisk samarbeid også frem.

Besøk hos LC klubbene i Oslo
På LC 70 sitt 10 års jubileum fikk vi i Tangent Sandvika «snusen i» at det var et
veldig aktuelt og interessant møte rett rundt hjørnet. LC 70 hadde invitert Maria og
Kristin, deltakere i siste sesong av Symesterskapet (TV2) til å fortelle om sin
deltakelse og om temaet «re-design» og hvorfor det er viktig. Vi spurte pent om vi
kunne bli invitert, og det ble vi! 
Det var interessant og lærerikt, re-design er
viktig av så mange årsaker, miljøet selvfølgelig
det viktigste. Vi har alle hørt/lest om hvaler som er proppfull av plast, for noen
uker siden ble det funnet et dødt rådyr med samme mageinnhold i Thailand, vi
vet at det er avdekket mikroplast i fisk. Klær er opphavet til noe av dette, for
hver gang vi vasker et plagg av polyester, nylon, elastan og lignende
kunststoffer, skylles bittesmå plastbiter ut i
økosystemet. Skal vi så bare bruke naturprodukter?
Vel, for å lage 1 (!) t-skjorte i bomull kreves 2 700
liter vann. Og vann er en mangelvare på denne kloden. Dette var virkelig et møte med
tema til ettertanke.
Utrolig flott var det også å være på et møte som ble gjennomført slik vi husker det;
hovedstol, 3-minutt og kulturelt innslag.
Takk for invitasjonen, LC 70!

Nissens Advent
Også i år forsøker Tangentene, sammen med 41’erne, å dra i gang en aktivitet for å bidra til
LCNs og LCIs charity prosjekter. Nissen ønsker å være med og har alliert seg med styrene i
de to organisasjonene. Han akter å flytte inn med hele sin bagasje til et av de heldige
medlemmene i klubben. Sjekk FB under «Nissens advent» så finner dere mer
informasjon om prosjektet. Hvis du ikke er medlem, be om medlemskap. Det er mulig å
søke helt frem til 19. desember kl 20.00.
I setter pris på all drahjelp vi kan få mht formidling av medlemskap .

Oppsummering fra siste styremøte:












Oppfølging av saker fra siste styremøte
Gjennomgang av lovverk nasjonalt og internasjonalt
Forberedelse av saker til AGM mai 2020
WEB-siden vår skal oppdateres og fornyes. Vi har Hilda Borthen med oss foreløpig frem til AGM til denne
oppgaven.
Medlemsstatus; pr styremøtehelgen 1 nytt medlem!! Totalt 48 medlemmer. VELKOMMEN til CELMA
HELLEBUST!
Rekruttering og synliggjøring av Tangent Norge, Ref det som er skrevet over.
TCI HYM- referat og forberedelse til TCI AGM
Rekruttering av nye verv til Tangent Norge. Tangent Norge har behov for ny Visepresident og IRO til styret
2020/2021. Styret har et sterkt ønske om at det kan verves NYE medlemmer. Nåværende styre har sittet i mange
år, og det er et stort behov for fornyelse, også for kommende nye Tangent-medlemmer. Vi håper det er
medlemmer «der ute» som ønsker å ta et ansvar for å drive Tangent Norge videre.
Bidrag til internasjonalt «Newsletter»
LM 2021; vil foregå «side by side» med 41.-Norge og samtidig med LC/RT 27.-30.mai Tønsberg

Veldig hyggelig at Hilda Borthen kom innom på styremøtet!

TANGENT NORGE ønsker der alle en riktig
god jul og et GODT NYTT Tangent år!

