Lions Distrikt 104 J Sone 4

Sonemøte
Dato:
Vertskap:
Referent:

25. September 2013
LC Mysen
ASL Einar Kittelsen

Soneleder 2013-2014:
Knut-Olav Gaaseby
Telefon: 413 75 600
e-post: knut.gaaseby@skibv.no

REFERAT FRA SONEMØTE SONE 4
1. Lions etiske norm. Lest av Ass. Soneleder.
2. LC Mysen president informerer om egen klubb.
•
•

3.

4.

5.

6.

23 medlemmer, økt med 2 medlemmer siden i fjor. Lions Club Mysen ble etablert i 1968.
2012-2013 var et godt år for klubben både økonomisk og markedsmessig på grunn av brygga
ved Mysenelva.
• Gjennomført spørreundersøkelse om hva medlemmene vil gjøre.
• De vi prøve få nye medlemmer til trives slik at de vil bli i klubben.
• Meningsfylte foredrag vil de satse på medlemsmøtene slik at medlemmene ønsker å komme.
• Økonomi er rimelig bra, men de gir bort litt mer enn de tjener.
Referat fra presidenttreffet 11.juni 2013.
• Regning for Det er mitt valg blir betalt av Lions Club Askim som sender regning til de andre
klubbene.
LUP-Kurs, vi oppfordrer klubbene til å delta. Husk dere har betalt for 1 plass allerede.
18-19 Oktober Mastemyr Hotell.
8 februar Ås videregående skole.
8 mars Ås videregående Skole.
Div saker fra Distriktsrådsmøte 20-22. September.
• Aktivitesplan vedlagt.
• Sammenslåing med Distrikt H (Oslo med Asker og Bærum).
o Vår distriktsmøte sa NEI, men vi (distriktet) er bedt om å revurdere vårt vedtak fra
guvernørrådet. For å ta dette opp på et senere distriksmøte.
o Distrikt J er positivt innstilt til sammenslåing med distrikt H
o Sonderingsmøte er gjennomført og det blir flere.
o Viktige spørsmål er stilt og er ikke besvart.
• DG informerte om en evt. modell.
o Forslag om å dele inn i 3 regioner: Oslo, Akershus, Østfold
o Forslag om å beholde sonene slik de er i dag.
o Dette er forslag fra vår distrikts guvernør.
o Det ble stilt spørsmål om hvorfor vi nå går imot vedtaket om ikke foreta noen
sammenslåing av distriktene som ble vedtatt på distriktsmøte.
o Tidsperspektiv er at det eventuelt gjennomføres tidligst i 2017
o Dette må behandles av klubbene, sonene og tas opp til avstemning på distriktsmøtet.
o Mer info kommer på neste sonemøte.
DG Jahn S. Engh

•
•

Kvinner i Lions (Er 14,9 % ønsker/mål 20%
Ungdom prosjekt I regi av Inspiria.

7. Behandling av evt. ny soneaktivitet, rettet mot ungdom.
• Soneleder fremførte et eget forslag rettet mot kjøring i ruspåvirket tilstand
o NAF
o RC Varna (Go Kart)
o Nettbasert spørreundersøkelse (anonym).
o Vi må prøve å møte ungdom på deres arena you tube, facebook, tweeter etc.
8. Hånd i Hånd 8.mars 2014.
• Alle klubbene må komme med navn.
• Første møte i komiteen er satt til november.
• Regnskap for fjoråret må leveres til sonen fra Lions Club Spydeberg.
• Dersom ingen navn kommer inn blir de som satt i komiteen i fjor innkalt.
9. Besøksstafetten
• LC Hobøl og LC Spydeberg har samtaler om et evt. møte.
• Eventuelt
• Rapport fra Det er mitt valg på Askim Videregående. Ragnar Ekeberg informerte.
• Er klubbenes lover i orden. Blant annet er de skrevet slik at det er åpnet for kvinner?
• Tulipanaksjon bestillinger innen desember (Dato kommer). Klubbene setter antallet på
november møte.
• Lions Internasjonale ungdomsleir avholdes på Follo .h.skole (5 års kontrakt framover)

o Vertsfamilier UKE 29 (søndag UKE 28 til Mandag UKE 30)
o Vi oppfordrer til å ta imot ungdom, hentes søndag.Vertsfamilienopphold uke 29.
o Camp UKE 30, 31
o Sone 4 har ansvar camp dagen Mandag Uke 31 (Frist 16.11.2013) Hentes kl. 09.00 og
skal være tilbake kl. 17.00 til middag. (NB: Lunsje og evt. annet.)
o Forslag til aktivitet i sone 4 er: Gruven i Askim, lunsj på hytta i Skiptvet avsluttes med
omvisning på Vamma kraftstasjon.
•

Forpliktende økonomiske vedtak gjort på distriktsmøte og riksmøte.
o Klubbene må sende tilbake til sone hva de betaler og ikke betaler med begrunnelse.
• Status på medlemsutvikling. 1. Juli 2012- 244 medlemmer, 1.Juli 2013 - 242 medlemmer.
• Synlighet. Få frem Lions symbolet så ofte dere kan.
• Bruk av nettsidene våre offisielt og internt. Innloggings veiledning gitt de enkelte klubbene.
10. Lions mål lest av Ass. Soneleder.
Neste sonemøte er flyttet til onsdag 27 november i stedet for onsdag 20 november.
Vertskap blir Lions Club Rakkestad.
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