Innkalling sonemøte ( D-104 J/2)
16102013– 1/2013 – 2014
Sted: LC Onsøy, Skåra Vel, Skåra Vest 9, Gressvik,1.
Innkalling: Sonestyret v/Maria
Tid

Sak nr

Agenda

1.

Velkommen
Lions Etiske norm v/ LC Onsøy

2.

Kort presentasjon av LC Onsøy

3.

Tema: Forventninger til klubbene/sonen v/ DG Jahn Engh
Hvilke forventninger har han til klubbene og vår sone.

4.

5.

Ansv:

Kort Status:
Det er mitt valg
Natteravn
Malawi/Khirigisistan
Bokmessen
Hjertefred
Ungdomsutveksling ( se neste sak)
Ungdomsutveksling v/Helle Soos
Fristen for forslag til kandidater er satt til 10.09.13. Det er sendt
ut eget skriv til alle klubbene .Tilbakemelding til Helle Soos
Kostnadene vil bli dekket av vår felles Ungdomskonto som
forvaltes av sonen. Aktuelle leirsteder er land i Europa.
Camp 2014 - Orientering
Fra 2014 skal det arrangeres camp hvert år i vårt distrikt. Hver
sone vil få ansvaret som vertskap en dag under campen.
Til sonemøte:
Klubbene rapporterer eventuelle kandidater til ungdomsleiren

6.

7.

Tegnekonkurransen v/Steinar
Tema: Vår verden – vår fremtid.
Informasjon om hvilke skoler som skal delta, jury og utvelgelse.
Frist for innlevering og oversending til Distriktet.
Til sonemøte:
Ber om at alle klubbene kommer med forslag til premiering av de
klassene som deltar og vinneren i vår sone. Endelig forslag for
premiering vil bli vedtatt på sonemøte.
Andre aktiviteter:
Fellesaktiviteter
Hvilke andre fellesaktiviteter kan klubbene gjøre sammen for å
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styrke Lions.
Hygge/temakveld for medlemmer med følge
Det er lov å ha det hyggelig sammen. Forslag om en felles
hygge/temakveld med noe attåt.
Til sonemøte:
Ber om at klubbene kommer med forslag til eventuelle
fellesaktiviteter samt forslag til hygge/temakveld

8.

Medlemsutvikling
Kort status fra klubbene

9.

Økonomi v/Steinar Forsberg
Kort gjennomgang av budsjett/regnskap

10.

11.

Eventuelt
Saker som skal opp på eventuelt fra klubbene bes oversendes
soneleder i forkant av sonemøte.
Sonemøter fiskalåret 2013 – 2014
16 oktober LC Onsøy – 20 november LC Borge
Følgende møtesteder er ikke avklart:
26 februar LC Fredrikstad – 29 april LC Hvaler

Minner om at sonemøtene er et åpent møte for alle medlemmer i klubbene.
Med tanke på vertskapet, er det viktig at klubbene melder inn til Gunder (assisterende
soneleder) på hvor mange som kommer til sonemøte. E-post: broraffe@yahoo.no
Ønsker alle et godt Lionsår og ser frem til vårt første sonemøte

2

