Referat fra forberedende distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 23. april 2014
Sted: Braanaas Nordre, Skedsmo

Til stede (Distriktsrådet for Lions-året 2014-2015):
Lill A. Alver
Jahn S. Engh
Christer Hedenskog
Jorun S. Waaden
Knut-Olav Gaaseby
Hans Arild Jaksjø
Gunder Andersson
Svein J. Lie
Trygve Elmenhorst
Kjell Arne Andersen
Jon Schöning Lie
Bjørg M.T. Simonsen
Roy Barstad
Karin Ottosen
Reidar Elnan
Solveig Sandodden Johansen
Stefan Trygve Soos
Vidar Waaden
Karsten Jacobsen
Tom Schrøder-Nielsen

DG
IPDG
DK
DS
VDG2
SL1
SL2
SL3
SL5
SL6
SL7
IRC
ITC
GMT
GLT
NAC
YCE
PPC
FLLC
Web red.

LC Nedre Romerike
LC Rygge
LC Skiptvet
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Hobøl
LC Greåker
LC Borge
LC Moss
LC Drøbak
LC Lørenskog
LC Strømmen
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Rygge
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Nesodden
LC Romerike Skanse
LC Borge
LC Lørenskog Vest
LC Tune
LC Vestby

I tillegg møtte følgende fra Distriktsrådet i Lions-året 2013-2014:
Fredrik Knutsen
Tove Høver

1.

IPDG
SL6

LC Ås/Nordby
LC Lørenskog/Fjellhamar

Velkommen – kort presentasjon av medlemmer av Rådet

DG Elect Lill Alver ønsket velkommen til det forberedende møtet i Lions-året 2014-2015.
Alle de tilstedeværende presenterte seg.
2.

Kjøreregler for 2014/2015 – samt datoer for fremtidige møter

Lill Alver ga uttrykk for at hun ikke ønsker å være detaljorientert, men konsentrere seg om de store
linjer. Alt som skal sendes ut på vegne av Distriktsrådet, skal først via Lill.
-

Distriktets lover SKAL følges (internasjonale lover og distriktets lover er redigert i juli 2013,
mens de norske lovene er redigert tidligere)

-

Endring av distriktets lover må være distriktsmøtevedtak. Lovkomiteen bør sette i gang
denne prosessen raskt, slik at eventuelle lovendringer er klare til Distriktsmøtet 2015.
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-

Lill ønsker en plan fra hver enkelt fagsjef/soneleder for Lions-året 2014-2015 innen
15. august. Oppfølging skal skje hver annen måned.

-

Alle fagsjefer/soneledere skal sende sine rapporter før Distriktsmøtet TIDSNOK!

-

Lill ønsker å få kvinner inn i eksisterende klubber.

-

Lill har som mål at hver klubb skal få ett nytt medlem, og samtidig opprettholde
medlemstallet.

-

Må arbeide med Røde Fjær frem mot februar 2015. ”Bedre å bygge barn enn å reparere
voksne” bør være et slagord som er lett å forstå. Følg med på hjemmesiden.

-

Medlemmer av Hedersrådet må heretter følge med på lions.no

Lill kommer tilbake med eksakte møtedatoer, men ønsker distriktsrådsmøter i begynnelsen av
september (fra fredag til lørdag), midt i november og i mars 2015.
Lill ønsker å ha presidenttreff (58 klubber) på Braanaas 18. september, med Distriktsrådet til stede.
3.

Planer for neste Lions-år – hver enkelt orienterer kort om hva/hvordan de tenker seg
2014/2015

GLT Reidar Elnan og GMT Karin Ottosen samarbeider, og en gruppe bestående av Reidar, Karin, Tove
Høver, Ingolf Haughovd og Lill (hvis det er mulig) ønsker å videreføre det arbeidet som allerede er
satt i gang. Det er ønske om en person til i denne gruppen – fint å få tips fra klubbene for å få ”nytt
blod”. Det bør satses på opplæring for å motivere til verv.
Reidar setter opp datoer for Leadership-kurset, som sonelederne skal få.
Karin opplyste at det er tre færre medlemmer i vårt distrikt per i dag enn per 1.7.2013 – ikke stort
gap.
PPC Vidar Waaden opplyste at alt som gjelder Fredsplakatkonkurransen (Tegnekonkurransen) ligger
på lions.no – utkast til brev til skolene samt informasjon. Alt kan brukes ved å rette opp til eget
klubbnavn. Det ligger også diplom der, men foreløpig bare for 2013.
Han anbefalte at klubbene kontakter skolene senest uken etter 17. mai for å få dette i gang.
Tegningene skal være ferdig første uke i november, og klubbene mottar skolenes vinnertegninger,
som sender dem videre til sonelederne. Vidar oppfordret hver sone til å kåre sin vinner innen
15. november. Distriktsvinner kåres før 1. desember. Første uke i desember kåres landsvinneren, og
den tegningen sendes til USA innen 15. desember. Er det spørsmål, ta kontakt med Vidar.
Sonelederne setter opp en oversikt over hvilke skoler som er med.
NAC Solveig Sandodden Johansen er kontaktperson for bestilling av tulipaner. Det legges stadig mer
ut på nett om Tulipanaksjonen.
Viktig å presentere MITT VALG på Tulipandagen. Solveig ønsker å bestille ett sett bøker til hver sone,
for bruk av pilotene og eventuelt for utlån til klubbene. ”Pilotbøkene” merkes, og midlene tas fra
midlene fra Helsedirektoratet. Fra hvilken dato har navneendring MITT VALG skjedd? Hva står det på
de nye bøkene? Når det gjelder temaet seksuelt overgrep, bør MITT VALG-instruktørene benyttes.
IRC Bjørg M.T. Simonsen opplyste at hovedoppgaven i 2014-2015 blir å fullføre prosjektet i Zambia.
Hun ønsker å forberede neste prosjekt og videreføre det som kommer fra LAN. Det er viktig å ha få
baller i luften og besøke klubber for å klargjøre hva pengene våre går til.
Når det gjelder ungdomsleir 2014, har YEC Stefan Soos fått bekreftelse fra Vestby om at alt er i orden
der, og sonene er i gang med planlegging av sine aktiviteter.
Utveksling i 2014 er på plass, men tenk på utveksling i 2015. Fristen i 2015 er avhengig av datoen for
Europaforum.
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DS Jorun S. Waaden oppfordret alle til å melde fra om endring av adresser, mail osv. Hun sender ut
ajourført oversikt over distriktsstyre og distriktsråd.
Når det gjelder web-redaktør Tom Schrøder Nielsens oppgaver, er det viktig at det som skrives i
lokalavisene, legges ut på lions.no. Medlemmene bør få løpende informasjon, f.eks. en gang per
måned. Fagsjefene bør komme med informasjon med jevne mellomrom. Referater fra
distriktsrådsmøter og sonemøter legges ut på nett.
ITC Roy Barstad vil fokusere på opplæring. Sender ut oppfordring om å bruke sidene.
Medlemsregisteret må holdes à jour – Roy sender informasjon til presidenter, visepresidenter,
klubbsekretærer og web-ansvarlige.
FLLC Karsten Jacobsen delte ut en brosjyre om First Lego League, som er laget for LC Tune, og
oppfordret til deltakelse. Vitensentrene i Sarpsborg og Kjeller bør benyttes. Stefan fortalte om FLL i
sone 2.
Jahn Engh tar ansvaret for utstilling av FLL på Riksmøtet. Lill ønsker å fortsette med FLL neste år, og
regner med å få til en stand fra Kunnskapsbyen på Distriktsmøtet i 2015.
Samtlige soneledere setter opp handlingsplan med aktiviteter, med mål, i sin sone, og sender dette
til Lill innen 15. august.
Oppdatering av RTP vil skje på første distriktsrådsmøte til høsten. Ønskelig å få med hva som skjer i
de enkelte soner, ut fra Lills mal. Da er det enkelt å skrive rapport til Distriktsmøtet også.
4.

Prosjekt som allerede kan settes i gang (ref. ungdomsleir fra DM)

På DM fremkom et forslag fra LC Rælingen om en diskusjon om utveksling/ungdomsleir. Ønsket er å
få en diskusjon om vi bruker disponible midler riktig, og hvordan vi skal bruke midlene i fremtiden.
Det bør nedsettes en gruppe som arbeider med dette, med en representant fra LC Rælingen (Tove
Høver kontakter dem om de har en kandidat), YEC Stefan Soos og gjerne en representant som
kommer fra en klubb midt i distriktet.
5.

Økonomi

Det er ønske om å få et mer oversiktlig regnskapssystem med en bedre kontoplan og mulighet for
”underregnskaper”, og Lill, Christer og Kjell Arne Andersen tar et møte med Otto Brødholt og Lions
Norge om Mamut økonomisystem.
Lill oppfordret til samkjøring til møter hvor det er mulig.
DK Christer Hedenskog sender ut reiseregningsskjema som skal benyttes. Skjemaet sendes til Lill,
som sender det videre til Christer. Send gjerne en kopi til Christer.
Det vil ta ca. en uke før pengene kommer. I motsatt fall, gi beskjed til kasserer Christer.
Budsjettet er et rammebudsjett, slik at man ikke er helt låst i de enkelte konti.
6.

Eventuelt

Oppfordring om å passe på å søke om momsrefusjon.
Til slutt leste Solveig Sandodden Johansen Lions norm.
Lørenskog, 27. april 2014
Jorun S. Waaden, distriktssekretær
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