Referat fra Sonemøte tirsdag 24. september 2013 kl. 19.00
I
Øvre Rælingen Kirke
Tilstede:
Sølvi Nordlund
Berit Hjørnevik
Margaritha Rambøl
Terje Strøm
Aksel Bøhler
Karl J. Røkenes
Lill Alver / VDG1
Arild Rambøl
Per E. Oppegaard / Past Soneleder
Tove Høver / Soneleder
Kjell Arne Andersen / Ass. Soneleder
Jahn S. Engh / Distriktsguvernør

LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Rælingen/Petrine
LC Rælingen
LC Enebakk
LC Enebakk
LC Nedre Romerike
LC Rælingen
LC Rælingen
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Lørenskog
LC Rygge

Saksliste var utsendt før møtet.
1. Soneleder ønsker velkommen til sonemøte.
Soneleder overrakte blomster til Per for å overbringe disse til sin kone for kakebaking.
Ass. Soneleder Kjell Arne (referent) sendte ut liste for registrering av frammøtte.
2. Past Soneleder Per leste Lions etiske norm.
3. Kort presentasjon av klubbene i tur og orden.
Det registreres stor aktivitet i klubbene, mye kreativitet og mye bra arbeid nedlegges.
Vi står overfor mye av de samme utfordringer men potensialet er stort ved å ”bygge” på andre
klubbers erfaringer i egen klubb.
4. Distriktsguvernør Jahn presenterte seg selv og sine planer.
Handlingsplan:
Flere kvinner inn i Lions. ”Kvinner tenker annerledes enn menn, derfor flere kvinner inn i
Lions. Prosjektmål på 20% kvinneandel i Lions i løpet av 2013/2014. Bl.a. ved etablering av
kvinneklubb i Ski.
Ungdomsarbeid. Øke andelen i Ja til First Lego League / utdanning og få flere ungdommer til å
interessere seg for realfag. Et fagområde som samfunnet sårt trenger nå og i framtiden.
Fortsette prosessen Lions 2014. Distriktsguvernøren er positiv til Lions vekst og til å slå sammen
distrikt J og H (Oslo). Vårt distrikt har et godt fundament for sammenslåing med Oslo som ønsker
samarbeid/sammenslåing med oss.
Jahn presenterte sine tanker i et foreløpig forslag til så vel ny distriktsmodell/Lions fylkeskart (se
vedlegg) som til organisasjonsplan for vårt nye distrikt (se vedlegg).
Forslagene ble gjenstand for en god diskusjon, mange synspunkter ble fremsatt som viktige innspill til
det videre arbeid. Ønsker alle lykke til i det videre arbeid.

5. Dagens tema/ Hva ønsker klubbene av samarbeid i sone/klubb/distrikt.
Det er opp til klubbene å invitere til soneaktivitet.
Inntekter som sonetema er en svært sannsynlig aktuelt for de fleste klubber. Erfaringsutveksling er
stikkordet - hva gjør den enkelte klubb som kan være nyttig for andre klubber.
Presentasjonsrunden av klubbene ga mange innspill. Og i denne sammenheng tilbyr LC Rælingen andre
klubber til å kjøpe fremviste ”Plastlecaposer” (blomsterleca til en rimelig penge som det ble sagt) for
salg i egen klubb. Bestilling til terjestrm@gmail.com.
6. Kort om ungdomsleiren utgikk og tas opp på et senere møte.
7. Sølvi viste oss trykk av siste års vinnerbilde i Fredsplakatkonkurransen.
I forbindelse med at Fredsplakatkonkurransen fyller 25 år viste hun også film med presentasjon av
tidligere vinnerbilder og vinnere i denne perioden. Denne filmen kan vises for alle klubbene. Ellers vil
alt om Fredsplakatkonkurransen være å finne på Lions internasjonale side.
8. Eventuelt.
Hva er bestemt når det gjelder Ungdomscamp i de nærmeste år. Sonen og klubbene vil ha
medbestemmelse i planleggingen og hva som blir bestemt. Jahn sjekker dette og melder tilbake til
Soneleder.
Under møtet koste vi oss med kaffe og hjemmebakte snurrer. Takk til familien Oppegaard.
Tove takket for frammøte og minnet om neste sonemøte den 26. november 2013.
Lørenskog, 26. september 2013.
Kjell Arne

