Sonemøte 27.03.2014 Ekelund, Nesodden

Soneleder Odd Sveum ønsket velkommen.
 GMT Ingolf Haughovd orienterte om medlemsutvikling. Trygve Elmenhorst, Drøbak, fortalte
om deres fremgangsmåte ved medlemsverving. Stikkordet blir langsiktig strategi,
informasjon om Lions på klubb-, land- og internasjonalt nivå. Hele klubben ble engasjert i å
skulle finne 5 navn på potensielle nye medlemmer. Deretter ble listen ”vasket” og de
resterende på listen ble invitert til infomøte. Arbeidet ble kronet med 7 nye medlemmer i år
hvorav 3 er kvinner.
 Rikke Soligard fra Follo Begeistringsråd orienterte om arbeidet foreningen gjør for og blant
ungdom i distriktet. Det var imponerende hvilket engasjement foreningen (Rikke) har lagt
ned for å skape et bedre samfunn for alle. Området hvor Rikke startet arbeidet var preget av
mye rus blant alt for ung ungdom. Rikke fortalte om hvordan ungdommen ble engasjert i å
skape nettverk, ta initiativ til forbedring, skape forståelse for at alle har et ansvar for at et
samfunn, stort eller lite, skal være bra mht. oppvekst- og leveforhold. Å skape drømmer som
kan omsettes til realiteter. Rikke burde inviteres til alle klubber! Hennes foredrag var en
tankevekker av de store!
Skal støtte til Follo Begeistringsråd bli en soneaktivitet?
 Tulipanaksjonen står for døren og sonen vår kan være stolt av vårt engasjement mht vilje til å
selge tulipaner – over 40.000! Odd Sveum vil lage en pressemelding til ØB. Den enkelte klubb
informerer sin lokalavis.
 Evaluering av soneåret. Odd fikk velfortjent ros for et innholdsrikt og interessant soneår. Det
er et ønske at sonen jobber mer med Ja til Utdanning, herunder tegnekonkurransen, 1. Lego
leauge og Det er mitt valg. Vi ønsker også kursing i ”Hva er Lions?”. Noen enhver kan trenge
en oppfrisking av kunnskaper, og det er viktig at nye medlemmer får den opplæring som
kreves og trengs.

Vi trenger fremdeles vertsfamilier til tre studenter. Viktig at alle tar denne info tilbake til
klubbene og inspirerer til innsats. Det er både morsomt og givende å ha ungdom i huset!
Det er ønske om en pilot til Det er mitt Valg. Det vil bli full opplæring av vedkommende slik at
man vil føle seg kompetent til å fronte Mitt Valg i skoler og idrettsalg og evnt. andre
interesserte.
 Evaluering av Festaften. Trygve ga et kort referat om den vellykkede, godt organiserte og
gjennomførte Festaften for funksjonshemmede. De som har hovedansvaret gjør en fantastisk
jobb. Det ble understreket at hvis det er behov, er det bare å trekke inn mannskaper fra
andre klubber. Noen endringer vil det bli. Synlighet om hva vi gjør er viktig. Vi trenger en
pressekontakt. Alle ordførere skal inviteres. Invitasjonene skal også ut til klubbenes
kontaktpersoner. Layout på invitasjonene skal endres. Lionslogoen skal trone alene på
toppen. Alle samarbeidspartnere skal nevnes nederst på siden. Invitasjonene skal også
sendes elektronisk. Det ble avdekket et behov for te og diabetikkermat. Resultatet av lotteriet
ble over kr.12.000,- som blir fordelt likt mellom Oppegård Aktivitetslag og Follo Kontaktklubb.
Neste års fest går av stabelen den 8. mars.

 Ny assisterende soneleder blir Bjørn Tørrmo fra LC Vestby
 Agendaen for sonemøte må komme ut tidligere slik at klubbene kan inspirere
klubbmedlemmene til å bli med. Viktig at klubbenes fagsjefer får anledning til å bli med på
aktuelle sonemøter.

Møtet ble avsluttet kl. 20.55.

Trygve Elmenhorst

Dette referat, samt vedlegg om Medlemsrekruttering i Nesodden presentert på møtet er lagt
på nett under menypunktet Offentlig medlemsinfo på distriktet.

