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knut.gaaseby@skibv.no

REFERAT FRA SONEMØTE 3 HOS LC SKIPTVET
1. Lions etiske norm.
2. LC Skiptvet. president informerer om egen klubb.
Christer fortalte litt om Skiptvet som sted
Den største inntekten er salg av reflekser
Salg av søppelstativer er kommet opp som en god inntektskilde
De kjører ut mat til sykehjem
De kjøre svaksynte til Kabb i Askim 1 gang per mnd.
Drift av hytta gir litt inntekter i vinterhalvåret spesielt
0,68% av befolkningen i Skiptvet er medlemmer totalt 23 medlemmer.
3. Referat fra sonemøte 2, hos LC Rakkestad
Referatet ble godkjent OK
4. Diverse saker fra Distriktsrådsmøte 14 Januar
Sammenslåing av Distrikt J og H
o Det ble utdelt et skriv der Knut-Olav forklarte hvorfor han har kommet frem til at det
er fornuftig å slå sammen distriktene.
o HUSK!, det er klubbene bestemmer.

o Et mot argument som kom opp er at vi kanskje bør vente til etter Røde Fjær i 2015
er over. Dette ble mot debattert, hvor det ble påpekt at ville kunne gå uten at det
skulle gå ut over aksjonen.
Røde Fjær
o Vi må ha kontakt navn i vær enkelt klubb. Sendes Roar Eng (reng@online.no) med
kopi til Soneleder. 8 februar 2015 er det «Røde fjær» aksjon. Gå inn på Lions.no
eller face book får info om Røde Fjær.
5. Behandling av evt. ny soneaktivitet, rettet mot ungdom.
Behandling av saken utsettes.
o Vi bør utfordre datagrupper med ungdom til å hjelpe oss med denne aktiviteten.
6. Hånd i Hånd 8. Mars 2014.
Første møte har hvert 9. Januar.
Har noen klubbmedlemmer store akebrett de kan gi/låne arrangementet. Vi trenger 10
stk.
Knut-Olav har vært i kontakt med TV2 og NRK Østfold om å få noe dekning på TV,
resultat er usikkert.
7. Besøksstafetten
LC Spydeberg besøker LC Hobøl har hatt felles møte 2.1.2014.
o Tema her var informasjon om pensjons sparing.
8. Status fra Klubbene.
Nye medlemmer Hobøl har ett prospekt.
Aktiviteter
o LC Rakkestad
1. Selger juletrær og julenek.
2. Grilling på julegateåpning her fikk de inn 20 000kr som ble gitt til
kreftavdeling på Fredrikstad sykehus.
o LC Marker
1. Kalkunlotteri før jul.
2. Julegateåpning i Ørje.
3. Kommet i barnehagene med Det er Mitt Valg.
o LC Trøgstad
1. Tar imot ønsker fra barn til jul. Her trekkes det ut noen som får det de har
ønsket seg
2. Lokalguide for Trøgstad sendes ut til alle husstandene.
3. Det er mitt valg er i alle skoletrinn i Trøgstad. Kostnadene blir fordelt
60% til kommunen og 40% til LC Trøgstad.
o LC Askim
1. Har solgt julekonfekt. Inntektene har gått til sansehagen for demente på
Løkentunet.
2. Har satt opp idedugnad på neste medlemsmøte.
o LC Spydeberg

1. Er 38 medlemmer + at de forbereder å ta opp 3 nye medlemmer nå i
løpet av vinteren.
2. Viktigste inntekter fra pakking av strøsand. De har avtale om salg via
Esso stasjoner.
3. Går vaktrunde på hyttene rundt Lysern, noe som gir litt inntekter.
o LC Hobøl
1. Har eldrefest før jul med populært lotteri som gir noen inntekter. Som
skal gå til en lunsje og underholdning på eldrehjemmet i Hobøl
2. Helger før jul blomster og julenek på dørene, noe som gir 40 000 –
50 000 i inntekt.
3. Kjører hver fredag ungdom hjem fra ungdomsklubben i Tomter.
9. Eventuelt
Neste sonemøte blir på Inspiria Science Center, en 27/3 ( Bjørnstadveien 16 på Grålum i
Sarpsborg)
o For å få mer info rundt First Lego League.
o Pris: 500 kr for møtelokalet.
o 50 kr/pers for snitter.
o Faktura deles på alle klubbene.
o Møte blir sammen med sone 1, men i eget møterom..
LC Greåker’s loppemarked i Rakkestad
o Greåker har tatt kontakt med Rakkestad og beklaget
Kontingenten har stått i ro mange år. Den bør antagelig følge indexreguleringen. Dette
blir lagt frem som egen sak på Riksmøte.
10. Møte ble avsluttet med Lions mål.
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