Referat fra Distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 1. mars 2014
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
Tove Høver
Kjell Arne Andersen
Jon Schöning Lie
Bjørg M.T. Simonsen
Ingolf Haughovd
Solveig Sandodden Johansen
Vidar Waaden
Karsten Jacobsen
Roar Eng
Tom Schrøder-Nielsen

DG
IPDG
DK
DS
VDG1
VDG2/YCEC
SL1
SL2
SL3
SL4
SL6
Ass. SL6
SL7
IRC
MEC (GMT)
NAC
PPC
FLLC
LRF/PDG
Webred.

1.

Lions etiske norm ble lest av Knut-Olav Gaaseby.

2.

DGs kvarter

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 Lørenskog/Fjellhamar
LC Lørenskog
LC Strømmen
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Nesodden
LC Romerike Skanse
LC Lørenskog Vest
LC Tune
LC Skiptvet
LC Vestby

DG Jahn Engh ønsket velkommen.
Jahn understreket sin holdning til ny distriktsinndeling, som han skrev om i sitt siste månedsbrev.
Tanken er å gjøre noe med Lions Norge som serviceorganisasjon.
Han skrøt av hele rådet og styret, og ga uttrykk for at han beundrer alles kunnskap og er ydmyk
overfor den formidable kunnskapen.
Han har vært på mange klubbesøk og sonemøter. Alle gjør en fenomenal innsats – utrolig mange
dugnadstimer. Han fremhevet spesielt soneleder Jon i sone 7 som er tilbake i god form etter ulykke.
Jahn poengterte at han ikke har kunnet gjøre alt selv, men har brukt alle for å klare oppgaven – takk
til alle!
3.

Saker på Distriktsmøtet 2014

Roar Eng orienterte om sitt forslag når det gjelder kontingent. Nåværende kontingent bør beholdes,
men indeksreguleres. Guvernørrådet ønsker ikke å ta dette opp på Riksmøtet, men det bør
implementeres i neste års budsjett (2,1 pst. siste år).
Vi bør være mer på sosiale medier, fordi vi har aktive ungdomsaktiviteter. Vi bør være mer moderne
og frempå. Tom orienterte om Lions’ facebook-side.

Jahn ønsket velkommen til Støtvig hotell fredag 4. april. Det ble stilt spørsmål om vi får kvittering ved
påmelding til Distriktsmøtet. Jahn kommer tilbake til dette.
4.

Distriktsmøtet generelt

Deltageravgiften for vårt distriktsmøte ble diskutert. Det er langt dyrere å arrangere et distriktsmøte
nå enn det var for f.eks. ti år siden. Det er helt klare regler for hva som dekkes av distriktet, og hva
som skal dekkes av den enkelte. Lunsj, kaffe etc. må betales av medlemmene.
Roar mente man skal kunne gå på et distriktsmøte uten å ha direkte utgifter til møtet, og Jahn
kommer tilbake til saken.
Lill orienterte om at hun kommer til å gjøre neste års distriktsmøte så nøkternt som mulig, bl.a. på
grunn av reduksjoner i overføring fra MD.
5.

Status Lions Røde Fjær

Lions Røde Fjær bør være klubbenes viktigste oppgave frem til uke 6 - og 8. februar 2015.
Givertelefonen er åpen 24 timer i døgnet – kr 200,- på tlf. 820 44 014.
I de klubbene som foreløpig ikke har oppgitt kontaktnavn for Lions Røde Fjær, har distriktsansvarlig
Roar ført opp navn på klubbens president. På ”Vis verv” under lions.no kan man legge inn Røde Fjærkontakt.
Målet med aksjonen er 30 mill. brutto, ca. 20 mill. netto. Bøsseinnsamlingen vil utgjøre ca.
halvparten av beløpet. Distrikt J har et mål på å samle inn totalt 5 mill. kr brutto. For å oppnå dette
skal man benytte sosiale medier, ikke TV som ved forrige aksjon. Distriktene får en pott til
markedsføring. Vi må starte med markedsføringen av ”Det er mitt valg” i forbindelse med
Tulipanaksjonen 26. april i år. Det vil bli utarbeidet brosjyremateriell.
Viktig å øke medlemmenes kjennskap til ”Det er mitt valg” – et ledd i å synliggjøre Lions. Det blir
samlinger med klubbansvarlige, og det forsøkes å få andre samarbeidspartnere, for dermed kanskje å
øke medlemsmassen. Hjemmeside www.lrf.no med kobling til facebook kommer etter hvert.
6.

Orientering fra fagsjefer

IRC Bjørg orienterte om det treårige bistandsprosjektet i Zambia om å oppgradere og utbygge
eksisterende skole – Namilangi Community School i Western Province - etter initiativ fra
lokalbefolkningen. Det er stor aktivitet, og NOK 108.000 er hittil tatt ut fra LANs konto. Innlegget
legges ut på lions.no Hun oppfordret sonelederne til å sørge for at alle klubbene støtter prosjektet.
NAC Solveig opplyste at 55 av de 58 klubbene i distriktet er med i Tulipanaksjonen 2014. Antall
tulipaner viser en svak nedgang, men man håper på etterbestillinger. Målet på 1 million tulipaner er
ikke nådd i år. Mindre ”salg” av tulipaner betyr mindre penger til ”Det er mitt valg”. Hun oppfordret
til materiellbestilling (merker, t-skjorter, vaser osv.)
Solveig mente at det er varierende kunnskaper om ”Det er mitt valg” i klubbene. Viktig at alle vet hva
dette er i forbindelse med Lions Røde Fjær neste år. Hun arbeider for å få til en pilotsamling i
april/mai – viktig at klubbene utpeker piloter! Enkelte steder er ”Det er mitt valg” tilbudt
idrettsklubber o.l. med godt resultat. Hun understreket at det er viktig med oppfølgingskurs.
Hun orienterte om at Kvinner i Lions har vært et toårig prosjekt – det går ut nå og vil bli fornyet. Det
kommer opp på Riksmøtet. Langsiktig mål er 50 pst. kvinneandel i Lions, og flere kvinner i styrer og
råd. Av 42 nye medlemmer i år er det 9 kvinner.
Enkelte klubber har fortsatt i sitt lovverk at kvinner ikke kan tas opp. Dette må det åpnes for. Det bør
legges ut en fellesmal for lovreglement på nett.

Når det gjelder MOT, jobber de meget profesjonelt og systematisk. MOT går ut direkte til rådmenn,
ikke direkte til skolene.
I forbindelse med ungdomsleiren 2014 ba YCEC Helle sonelederne om spesifisert program for
”ansvarlig dag” – gjerne på engelsk. Hun trenger tilbakemelding om vertsfamilier innen 1. april.
Når det gjelder å sende ungdom ut i 2015, oppfordret Helle til å finne kandidater, slik at vi kan få
reservert plasser. Alle opplysninger ligger på nettet.
PPC Vidar fortalte at fjorårets vinner av Fredsplakatkonkurransen kommer fra India – tegningen kan
ses på lions.no. Årets tema er ”Fred, kjærlighet og forståelse”, og det er omtalt i nyhetsbrevet fra
Lions som kom i går (28.2).
Sonelederne har et ansvar når det gjelder konkurransen. Det er viktig å begynne nå for å få det inn i
skolene til høsten. I år deltok ca. 40 skoler, og Vidar håper på flere neste år. Til høsten bør det
kanskje være kåring i den enkelte sone. Sonelederne må passe på riktig størrelse på tegnearkene
(A2), og det bestilles ett klassesett til hver skole. Vidar ble bedt om å tenke på en ensartet premiering
i sonene.
FLL Karsten oppfordret sonene/klubbene til å motivere skolene til å etablere elevlag til ”First Lego
League”-konkurransen. Dette kan være en oppgave for ungdomskomiteene.
Ca. 30 personer deltok på inspirasjonskurs på Inspiria for ”First Lego League” og ”Ja til utdanning”.
Det er mulig å arrangere møter hos Inspiria. Lokalet koster kr 500,- og kaffe/kaker kr 50,-. Karsten
oppfordret alle sonene/klubbene til å besøke vitensentre – Inspiria, vitensenter i Oslo og etter hvert
på Kjeller.
”First Lego League” kommer på Distriktsmøtet, og man prøver også å få det til på Riksmøtet.
Viktig å presentere ”Det er mitt valg”, Fredsplakatkonkurransen og ”First Lego League” samtidig
overfor skolene.
Valgkomiteen har fått nytt distriktsstyre og distriktsråd på plass.
VDG1 Lill opplyste at hun har tenkt å ha et forberedende distriktsrådsmøte i mai/juni og et
distriktsrådsmøte i slutten av september. Hun tenker å invitere alle presidentene i distriktet til en
samling med styre/råd til høsten. Lill har satt opp et budsjett som presenteres på Distriktsmøtet.
7.

Status World Medical Card

DG Jahn har presentert opplegget på sonemøter. World Medical Card tenker å distribuere ”pakker”
til sonene for videreformidling til medlemmene. Meget viktig at medisinske opplysninger er riktige og
oppdaterte.
8.

Rullerende tiltaksplan (alle fagsjefer) ble gjennomgått, og Jorun sender den ut separat.

9.

Eventuelt

Soneaktivitet i sone 4: ”Hånd i hånd” er en aktivitet for personer med bistandsbehov, arrangeres på
Vollene gård i Spydeberg lørdag 8. mars, kl. 11-14.
Sone 5 har tilsvarende arrangement søndag 9. mars på Ås videregående skole.
Sone 3 arrangerer også tilsvarende søndag 30. mars i Rådhushallen i Moss.
Jahn takket Lill for lån av lokaler og matservering.
Til slutt leste Jahn Engh Lions norm.
Lørenskog, 4. mars 2013
Jorun S. Waaden, distriktssekretær

