Referat fra sonemøte 27.02.2014 på Langhuset

 Soneleder Odd Sveum ønsket velkommen.
 Derpå fulgte en rask presentasjon av deltagerne. Det var representanter fra alle klubbene.
 NAC Solveig S. Johannesen informerte, med stort engasjement, om fremtidige oppgaver for
Det er Mitt Valg. Det ble en rask diskusjon om viktigheten av å få dette inn i skolene.
Programmet har noen mangler ved at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon på
resultatene ved bruk av programmet. Stiftelsen Det er Mitt valg arbeider med dette, og er i
dialog for å få en masterstudent til å ta for seg programmet. Videre bør klubbene jobbe
aktivt for å stimulere skolene til å sende deltagere til First Lego Leauge. Dette programmet er
meget interessant, og dekker alt som står i Kunnskapsløftet for å lære barn og ungdom å
arbeide selvstendig i grupper. Oppgavene stimulerer også sterkt gruppene i sosial adferd,
løse tekniske problemer, markedsføring, fremføring av oppgaver etc. Ja til utdanning er, og
bør være, et satsingsområde for alle klubber.
 Distriktsguvernør (DG) Jahn S. Eng viste en flott video og ønsket oss alle velkommen til
distriktsmøtet den 5. april på Støtvig hotell i Larkollen.
 Festaften for funksjonshemmede går av stabelen søndag 9. mars. Planlegging og
gjennomføring er godt i gang uten problemer. Soneleder antydet forsiktig at dette var et rent
lions- ”produkt” selv om det er andre som hjelper til. Det kom frem at de ”andre” ikke er
med på å betale det som klubbene må bidra med (kr. 3000,00.) og de er også medlemmer av
Lions. Det er viktig å vite med hensyn til markedsføring etc. Invitasjonen som blir sendt ut, er
kanskje moden for en fornyelse. Noen klubber gjør en stor innsats for gjennomføringen av
arrangementet og høstet takk for det.

 Distriktet skal årlig fremover arrangere camp og trenger fem vertsfamilier. Drøbak har skaffet
vertsfamilie til to studenter. 3 igjen. Meld dere! Gleden av å være vertsfamilie ble
understreket. Sonen vår skal være vertskap for deltagerne 29. juli . Drøbak tar på seg å
organisere en dag på Oscarsborg. Hvem melder seg til å arrangere transport t/r Frogn
folkehøyskole?

 Ang. Ja til utdanning: Se vedlegg.
 LC er klar over ansvaret ved å skaffe ass. Soneleder 2014 – 2015. Arbeidet godt i gang.
 Under klubbens time ble det understreket viktigheten og hyggen ved å besøke andre klubber.
LC Ås / Eika har sendt ut invitasjon til damene i alle klubbene i sonen til å besøke dem. Et flott
tiltak.
Klubbene uttrykte bekymring for markedsføringen av Det er Mitt Valg ved Røde FjærAksjonen. Det er viktig at klubbene gjør seg godt synlige ved tulipanaksjonen. Stiftelsen har
et stort ansvar ang. markedsføring.
Videre ble det satt spørsmålstegn ved at noen klubber kan reservere seg fra å ”selge”
tulipaner. Det er det eneste landsdekkende arrangementet vi har til kanskje det viktigste
formålet. Det ble antydet at dette er usolidarisk. Man kan knytte til seg for eksempel
speider’n, ungdomsklubber, idrettslag etc. for å få hjelp til salget.

Møtet ble avsluttet kl. 20.55.
Trygve Elmenhorst

Tidligere forslag til brev til skoler vedr. First Lego Leauge datert 2013-06-13, finner du under
menypunktet Offentlig medlemsinfo på nett. Brevet er lagt inn i word for å kunne

redigeres av klubbene.

