Referat fra sonemøte Sone 1 den 26. september 2013 kl. 19.00 på Høk Kro
Tilstede:
Randi Thorbjørnsen

LC Borg

Tore A. Klemsdal

LC Sarpsborg

Torgunn Magnussen

LC Borg

Yngve Kristoffersen

LC Sarpsborg

Aage Johansen

LC Skjeberg

Erling Aabakken

LC Halden

Allan Thinggaard

LC Skjeberg

Kai Magnussen

LC Greåker

Bjørn Kristiansen

LC Varteig

Jan Erik Koldingsnes

LC Greåker

Ivar Kielland

LC Halden

Erik Wernersen

LC Greåker

DG Jahn Engh

LC Rygge

PSL Roar Eng

LC Skiptvedt

SL Hans Arild Jaksjø

LC Greåker

Soneleder Hans Arild Jaksjø ønsket velkommen og Jahn Engh leste Lions mål.
På grunn av et omfattende strømbrudd i deler av Sarpsborg og Skjeberg, og dermed også Høk kro,
ble sonemøtet både forsinket og sterkt amputert.
Soneleder foreslo følgende amputerte saksliste:
1.

Gjennomgang Distriktsmøtet 20. – 22. september 2013
v/ DG Jahn Engh

2.

Status fra klubbene

3.

Eventuelt

Store deler av møtet ble avviklet i tussmørke, og referenten hadde store problemer med å skrive
referatet, som nødvendigvis må bære preg av dette. Mangel på strøm medførte også at man ikke fikk
gjennomført planlagte presentasjoner fra PC.
Sak 1. Gjennomgang av distriktsrådsmøtet 20. – 22. september 2013
Jahn Engh presenterte seg selv før han ga en gjennomgang av saker som ble behandlet på
distriktsrådsmøtet i Töcksfors. Møtet varte i tre hele dager til ende og ble en god blanding av arbeid
og sosialt samvær. På grunn av det nevnte strømbruddet måtte Jahn referere sakene fra
hukommelsen, hvilket han gjorde med bravur. Han nevnte spesielt forslaget om å redusere antall
distrikt i Norge som en av de viktige sakene vi må ta stilling til. Her er det mye følelser involvert, men
han mente at vi likevel er nødt til å komme frem til en endring. Vårt distrikt har, har etter å ha
behandlet saken på distriktsrådsmøtet 20. – 22. september 2013, sendt et brev til guvernørrådet
vedr. saken hvor distriktet i utgangspunktet stiller seg positive til en sammenslåing av distrikter i MD
104 og at dette også vil gjelde en sammenslåing av distrikt 104 J og 104 H. Før det endelig tas stilling

til en eventuell sammenslåing ber distriktsrådet om svar på spørsmål om blant annet hva som er
målsettingen med den nye organisasjonen, hvordan forventer man at den nye distriktsinndelingen
slå ut på medlemsutviklingen og hva er den økonomiske konsekvensen av sammenslåing av
distriktene. Saken vil bli behandlet videre på distriktsrådsmøtet i 104 J 23. november 2013.
Roar Eng uttrykte skepsis til en eventuell ny distriktsinndeling i MD 104.
Sak 2. Status fra klubbene
a) LC Borg har i øyeblikket 29 medlemmer. Klubben har stor aktivitet og har nylig arrangert
eldretreff i samarbeid med LC Skjeberg. Klubben er medarrangør av kunstutstillingen «Kunst
og hobby» som går av stabelen i november, og arrangerer Lions fredsplakatkonkurranse.
Klubben holder sine møter på stabburet ved Hafslund hovedgård.
b) LC Sarpsborg har i øyeblikket 15 aktive medlemmer. Klubben arrangerer eldretreff på
Festiviteten i slutten av oktober hvor deres egen kokk serverer høye smørbrød. Videre deltar
klubben med salg av julenek på julemarkedet på torget og arrangerer vårfest for Helsehuset i
Sarpsborg. Klubben er også medarrangør av St. Hans feiringen i Landeparken.
c) LC Skjeberg arrangerer Lions fredsplakatkonkurranse og First Lego League. Videre er
Ridderrennet på Stordalsenteret et av klubbens andre aktiviteter. Klubben er opptatt av
medlemspleie og at møtene skal være interessante for medlemmene.

d) LC Varteig er oppadgående som har 17 medlemmer og en til på vei inn. Klubben har som mål
å øke medlemsmassen til 20 medlemmer ved årets utgang. Eldretreffet i oktober samler ca.
100 personer og er veldig populært. Ellers samarbeider klubben med Nygårdshaugen om
diverse aktiviteter for brukerne der.

e) LC Greåker har nå 32 medlemmer og har et nytt medlem som skal tas opp som medlem i
høst. Klubben har høy aktivitet med populært eldretreff i samarbeid med LC Rolvsøy, div.
dugnader, hyggekveld for brukerne i Eplehagen, loppemarked. Medlemsmøtene, som holdes
på Folkets hus på Greåker, avsluttes alltid med middag som tilberedes av vår egen kokk.

f) LC Halden har nå 19 medlemmer og håper å kunne øke medlemsmassen med 5 nye
medlemmer ganske snart. Av aktiviteter nevnes salg av juletrær fra eget plantefelt. Klubben
serverer også mat på klubbmøtene, men har dessverre ingen kokk til disposisjon!
Sak 3. Eventuelt
a) Soneleder minnet om at sone 1 i forbindelse med ungdomsleiren i 2014, vil ha ansvaret for å
en aktivitetsdag onsdag 23. juli. I tillegg må sonen også tilby losji/vertsfamilie(r) for 5 av
deltagerne. Ungdommene ankommer Gardermoen 13. juli hvor de skal plukkes opp av
vertsfamiliene som de skal være hos frem til 21. juli.
Til neste sonemøte den 28. november vil Helle Soos besøke oss for å gi oss tips og råd vedr.
ungdomscampen neste sommer.
Hans Arild Jaksjø/soneleder/referent

