Referat fra Distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 23. november 2013
Sted: Brånås Nordre, Skedsmo

Til stede:
Jahn S. Engh
Fredrik Knutsen
Christer Hedenskog
Jorun S. Waaden
Lill A. Alver
Helle Soos
Hans Arild Jaksjø
Maria Stave
Svein Erik B. Myrseth
Knut-Olav Gaaseby
Odd Willy Sveum
Tove Høver
Kjell Arne Andersen
Bjørg M.T. Simonsen
Roy Barstad
Ingolf Haughovd
Solveig Sandodden Johansen
Vidar Waaden
Karsten Jacobsen
Roar Eng

DG
IPDG
DK
DS
VDG1
VDG2/YCEC
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
SL6
Ass. SL6
IRC
ITC
MEC (GMT)
NAC
PPC
FLLC
Observatør

1.

Lions etiske norm ble lest av Bjørg M.T. Simonsen.

2.

Orientering fra DG og fagsjefer

LC Rygge
LC Ås/Nordby
LC Skiptvet
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Nedre Romerike
LC Fredrikstad/Gamlebyen
LC Greåker
LC Fredrikstad/Gamlebyen
LC Råde
LC Hobøl
LC Ås/Nordby
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Lørenskog
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Rygge
LC Nesodden
LC Romerike Skanse
LC Lørenskog Vest
LC Tune
LC Skiptvet

DG Jahn Engh ønsket velkommen.
Han leste opp mail fra PRC Dag Plau angående midler/bevilgninger til PR på distriktsnivå, og at han av
den grunn trekker seg som PRC. Jahn refererte også sitt forslag til svar.
Det var enighet om at Distriktsrådet er positiv til PR. Når det gjelder midler til hver enkelt fagsjef, er
det ingenting i veien for bevilgninger, men det må avklares i forhold til budsjett.
Knut-Olav Gaaseby prøver å selge det innkjøpte teltet/seilet i sin sone.
ITC Roy Barstad oppfordret alle til å legge ut nyheter på lions.no. Send nyhetene/informasjonen til
web-redaktør Tom Schrøder-Nielsen, så hjelper han til.
Roy Barstad har opprettet Facebook-gruppe for Lions. Må ta høyde for at ikke alle er på Facebook.
Roy sender ut informasjonsmail på nytt, da det er mange som ikke har fått den. Viktig at klubbene
holder medlemsregisteret à jour.
NAC Solveig Sandodden Johansen påpekte dårlig kommunikasjon i Lions på MD-nivå, bl.a. mellom
NAC. Hun etterlyste en plan for fagsjefenes besøk i klubbene.
Lise Gulbrandsen er kommet på banen som ansvarlig for Røde Fjær 2015. Jahn og Lill begrunner og
sender inn forslag til vår distriktsansvarlige for Røde Fjær 2015 - Fredrik utpekte Roar Eng i fjor.

Solveig gjennomgikk prosjektet forebyggende barne- og ungdomsarbeid. 29 klubber har svart på
forespørselen som ble sendt ut i september. Det gjøres mye godt arbeid – med stor bredde. Bare tre
klubber har nevnt Fredsplakatkonkurransen. Hvis NAC i Norge får til et møte sentralt, tar Solveig med
seg de punktene som er kommet frem i undersøkelsen.
GLT (v/ Ingolf Haughovd) har fått positive tilbakemeldinger på LUP-kurset i oktober. 37 personer
deltok. Kurset fortsetter 8. februar og 8. mars 2014 på Ås videregående skole.
IRC Bjørg M.T. Simonsen opplyste at det er opprettet et Lions-kontor i Zambia i samarbeid med
Norad. I fjor ble det overført kr 170.000 til det pågående IR-prosjektet i Zambia, men hun har ikke
fått bekreftelse på hvordan pengene er overført. Det første som skal bygges, er lærerbolig, og så er
det klasserom.
Kommunikasjonen med LAN er mangelfull. Det er nå utnevnt ny leder, men han tiltrer ikke før på
nyåret. Bjørg etterlyser også kommunikasjon med andre IRC. Det viser seg at alle fagsjefer savner
kontakt med andre fagsjefer på MD-plan – altså fagsjefsamlinger.
Bjørg har besøkt klubber og soner og presentert forslag til ny strategiplan, noe som blir tatt godt
imot.
YCEC Helle Soos har reservert 20 plasser for utvekslingsstudenter, og hun ønsker søknader fra
klubbene snarest mulig.
Det fremkom forslag om å kontakt Nav og skoler for å finne kandidater som virkelig har behov for å
reise ut. Det viser seg at når ungdom har vært ute og kommer tilbake til klassen og forteller om sine
opplevelser, får andre lyst til å reise. Nettverksbygging er en viktig del.
Når det gjelder ungdomscamp, er campen i 2014 helt grei, men det fremkom innsigelser når det
gjelder de neste fem årene.
GMT Ingolf Haughovd opplyste at vi har ni medlemmer færre i vårt distrikt nå enn vi hadde per
1. juli. Sender medlemsutviklingen for Lions Norge, MD 104, 2007-2013, til alle i Distriktsrådet.
Jahn undersøker mulighet for en dameklubb, evt. mixed klubb i Ski, og man prøver også å få til en
studentklubb i Ås.
Organisasjonsnummer i Brønnøysund: De fleste i styret har nå signert i Brønnøysund – Lill gjør det i
løpet av helgen. Det betyr at Christer Hedenskog snart kan få sendt ut regninger for distriktet fra
distriktets egen konto.
FLLC Karsten Jacobsen redegjorde for ”Ja til utdanning” og ”First Lego League”, som har
sammenfallende mål. ”Ja til utdanning” ble vedtatt innført som ny ungdomsaktivitet i distriktet på
Distriktsmøtet i 2010. Guvernørrådet oppfordrer klubbene til å vurdere om dette er aktuelt for dem.
Tanken er å inspirere barn og barnebarn til å gå på skolen. Vi kan ta del i ”leksehjelpen”, ta med barn
og barnebarn på Inspiria Science Center eller på teknisk museum, og evt. feire fødselsdager på et
vitensenter. Vi kan bidra økonomisk så flest mulig får anledning til å besøke et vitensenter.
Vi kan motivere skoler til å la elever delta i den verdensomfattende konkurransen ”First Lego League”
som arrangeres for barn i alderen 10-16 år i løpet av åtte uker hver høst, og vi kan støtte lag som er
påmeldt ”First Lego League”-konkurransen økonomisk ved å betale deltakeravgift og utstyr, samt
delta som veiledere og dommere.
Syvende trinn på Cicignon skole har fått det ærefulle oppdraget å representere Østfold i finalen i
”First Lego League” i Bodø, og Distriktsrådet bevilget kr 5.000,- som støtte til reisen til Bodø. Det er
også bevilget kr 5.000,- til reise for en klasse fra Vang skole i Rygge.
3.

Rullerende tiltaksplan

Rullerende tiltaksplan ble gjennomgått, og Jorun sender den ut separat.

4.

Rapporter fra soneledere

Hans Arild Jaksjø i sone 1 rapporterte om forholdsvis stor aktivitet med ganske aktive klubber.
Alle grunnskolene har deltatt i Det er mitt valg, og barnehagene står for tur.
Maria Stave i sone 2 har hatt to sonemøter. Hun mente de har an aktiv og meningsfylt sone. Flere
klubber jobber ”på tvers” i sonen med ulike prosjekter. Mediedekningen er bra.
Svein Erik B. Myrseth i sone 3 mente at det er viktig å få kontinuitet og et økonomisk grunnlag.
Dansefest for funksjonshemmede har vist seg å være vellykket, og de vil gjøre det igjen.
Knut-Olav Gaaseby i sone 4 har som valgspråk: Et år for ungdom!
Han etterlyste en diskusjon om alle kontingentene – hva mener vi, hva støtter vi og hvorfor? Dette er
et viktig tema, da det er variabel økonomi i klubbene. Han mente videre at vi er for dårlige til å
fortelle media hva vi driver med, og vi bør passe på å synliggjøre oss med Lions logo. Vi bør opplyse
folk om antall timer vi bruker for eksempel på ungdomsarbeid og eldreomsorg lokalt.
8. mars inviteres til aktiviteter for personer med bistandsbehov under ”Hånd i hånd” i Spydeberg,
noe som arrangeres av lionsklubbene i Indre Østfold.
Odd Sveum i sone 5 rapporterte om 13 nye medlemmer i sonen – bra utvikling.
Science center tar gjerne imot besøkende.
Tove Høver i sone 6 har hatt ett sonemøte, der DG Jahn snakket om ny organisering. Det skal være
nytt sonemøte førstkommende tirsdag. Da skal Jann Holtet snakket om ”Dette er Lions”, og IRC Bjørg
skal fortelle litt om vårt internasjonale engasjement.
Når det gjelder sone 7, er soneleder alvorlig skadet, og ass. soneleder har trukket seg. Fredrik tilbød
seg å fungere som soneleder resten av dette fiskalåret. Vidar undersøker en eventuell kandidat.
5.

Rapport fra tiltaksgruppen 2014 (omorganisering)

Temaet om en eventuell sammenslåing mellom distriktene 104 H og 104 J førte til en ivrig og
engasjert diskusjon.
Jahn delte ut et skriv fra Borgar Aasterud i G-distriktet angående tanker om Lions i framtiden. Lill
sender forslag til rammeplan for prosjekt 2014: Klubben i sentrum … til alle i Distriktsrådet.
Det er viktig å få med både for- og motargumenter i vurderingen.
Etter Distriktsrådsmøtet i Töcksfors 21. september sendte vi et brev til Guvernørrådet med spørsmål,
og ba om svar innen 23. november.
Det fremkom kritikk for at det ikke var kommet svar på denne henvendelsen, og at det ikke hadde
vært en sak på Guvernørrådsmøtet i Bodø. Distriktsrådet påla Jahn å sende en mail til Guvernørrådet
og kreve et svar på våre spørsmål innen 4. desember. Dette må følges opp. Jahn må også erklære seg
inhabil i denne saken.
Distriktsrådet innkalles til et ekstraordinært distriktsrådsmøte tirsdag 14. januar, kl. 18, på Liahøy i
Ås, for å diskutere saken ut fra Guvernørrådets svar. Det er avgjørende å få svar fra Guvernørrådet
før arbeidsgrupper/komiteer trer i aksjon, og før DG i distrikt 104H, Randi Mathisen, og Jahn skal se
på økonomi (før, nå og fremover). Det er viktig med nøytral og åpen informasjon.
Nytt forslag til vedtak skal opp på Distriktsmøtet og Riksmøtet til våren. Endring/fornying er viktig og
nødvendig, men det må være en forutsetning at dette forankres i klubbene.
6.

Fredsplakatkonkurransen, utpeking av vinner i 104J

PPC Vidar Waaden var mer fornøyd enn tidligere med antall tegninger i år – 17 av de bortimot 40
tegningene kom fra to distrikter.

Neste år blir hver enkelt sone ansvarlig for å kåre sin vinner.
Årets vinnertegning kom fra Vestby skole, 12 år gamle Kierrah Chelsea Z. Santillan fra klasse 7B. Ca.
halvparten av Distriktsrådets medlemmer stemte på denne tegningen.
7.

Kvinner i Lions

Solveig Sandodden Johansen prøver å få til en samling for å rekruttere flere kvinnelige medlemmer til
Lions og få medlemmer til å påta seg ansvar/verv. Det tas sikte på en dagskonferanse, eventuelt en
kveldskonferanse. Det er mye som må avklares, bl.a. økonomi, deltageravgift, egnet sted, tema,
invitasjon av ”store kapasiteter”. Leder for Røde Fjær 2015, Lise Gulbrandsen, og generalsekretær
Heidi Lill Oppegaard Mollestad har sagt seg villige til å være med. Hva med å invitere lærere fra
skoler som deltar i Det er mitt valg, og også idrettsledere?
I forbindelse med Røde Fjær 2015 får vi drahjelp til å markedsføre Det er mitt valg i større grad.
Tulipanaksjonen er også et egnet sted for markedsføring.
8.

World Medical Card

Jahn orienterte om og delte ut informasjon om World Medical Card. Jahn anbefaler dette, men det
fremkom også skepsis med hensyn til oppdatering av personlige medisinske data.
9.

Eventuelt

Helle Soos foreslo å invitere en eller to ungdommer fra Uganda til ungdomscamp 2014. Det kan
eventuelt være et spleiselag mellom distrikt og klubber. Det vil ikke bli mye per klubb.
Tre roll-ups fra siste distriktsmøtet ble vurdert. Emnene er nå gått ut på dato, og de vil bli makulert.
10.

Lions mål ble lest av Jahn S. Engh.

Neste møte i Distriktsrådet (ekstraordinært) blir tirsdag 14. januar, kl. 18, på Liahøy i Ås.
Lørenskog, 27. november 2013
Jorun S. Waaden
Distriktssekretær

