Innkalling Sonemøte
20.11.02013 kl 19.00
Vik Selskapslokale, Skjærviken
Referent: Maria Stave
Tid

Sak nr
1.

2.

3.

Tema-konklusjoner

Ansv:

Velkommen
Motivasjon og lagbygging v/ Trond ”Kurte” Andreassen
Leder i Rolvsøy Idrettsforening - men først og fremst en ærlig
ildsjel som har funnet gleden ved idretten og det å være
idrettsleder. Alle som kjenner "Kurte" vet at han er lidenskapelig
opptatt av å skape miljø, kultur og gode holdninger, gleden ved å
være idrettsleder. "Kurte" vil dele sine erfaringer med oss.
Agenda
Lions etiske norm – LC Borge
Kort presentasjon av vertsklubben
Kort Status:
Det er mitt valg
Tegnekonkurransen
Natteravn
Ungdomsutveksling/Camp 2014
Malawi / Khirigisistan
Hjertefred
Julelotteriet
Tulipanaksjon
Narkoutvalget

4.

Medlemsutvikling
kort status fra klubbene

5.

Oppfølging fra siste sonemøte
Matrikkel:
Under møtet ble matrikkel etterlyst og soneleder sender en
anmodning til sekretariatet at den trykkes opp til interesserte
klubber. Brev sendt svar fått
Ungdomsutveksling:
Siste frist for å komme med forslag til kandidater vi skal sende ut
fra vår sone er neste sonemøte 20.11.13. Forslag til kandidater
kan meldes inn til Helle Soos fortløpende.
Camp 2014
Det er viktig at klubbene samarbeider om vår aktivitetsdag og
bidrar LC Glemmen med gjennomføringen av aktivitetsdagen.
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6.

7.

8.

Ber om tilbakemelding fra klubbene. Det vil bli utarbeidet en
rulleringsplan slik at oppgaven går på omgang i sonen.
Klubbene melder tilbake på neste sonemøte den 20.11. om
vertsfamilier.
Tegnekonkurransen
Vinnertegningen vil bli tatt med til DRM 28 november hvor
distriktsvinneren skal kåres.
Tall Ship Race.
LC Fredrikstad kommer med forslag til videre arbeid på neste
sonemøte
Lions Røde Fjær 2015
Nedsettes en felles komite for videre arbeid.
Ber klubbene komme med forslag til hvem som skal sitte i
prosjektgruppa.
Assisterende soneleder 2014/2015
Ber klubbene om å starte arbeidet med å finne kandidat.
vedlegg oversikt over hvilke klubber som har hatt vervet.
Økonomi
Gjennomgang av foreløpig soneregnskap. Steinar vil i dette
fiskalåret ha ansvaret for sonens økonomi og vil i den
sammenheng legge det frem på forstkommende sonemøte.
Ungdomsutveksling Faktura for fiskalåret 2013/2014 på kr 2000,er sendt til alle klubbene (president, sekretær, kasserer)
Eventuelt
Ridderdagene, Felles søknad sendt til sonen. Eventuelle bidrag
bør sendes samlet
Eventuelle saker som klubbene ønsker skal bli tatt opp på
sonemøte bes meldes inn til Gunder på mail.

9.

Sonmøte 3 (LC Fredrikstad) 26 februar
Sonemøte 4 (LC Hvaler) 29 april

Ber om at klubbene gir tilbakemelding til Gunder på mail broraffe@yahoo.no på
hvor mange som kommer fra klubben. Minner om at sonemøte er åpent for alle
medlemmer. Denne gangen har vi fått Trond ” Kurte” Andreassen som
foredragholder og vi har noe å glede oss til…
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