Sone 6
Referat fra Sonemøte torsdag den 25. september 2014
I
Øvre Rælingen Kirke
Tilstede:
Karin Ottosen
Margaritha Rambøl
Arild Rambøl
Per Eivind Grosvold
Tor Kristoffersen
Vidar Waaden
Tove Høver / Past soneleder
Kjell Arne Andersen / Soneleder

LC Lørenskog/Fjellhamar/GMT
LC Rælingen/Petrine
LC Rælingen
LC Enebakk
LC Enebakk
LC Lørenskog Vest
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Lørenskog

Saksliste var utsendt før møtet.
1.

Soneleder Kjell Arne ønsker velkommen til sonemøte.
Han overrakte blomster til Tove som takk for vel utført arbeid i året 2013-2014.
Ble sendt ut liste for registrering av frammøtte.

2.

Past Soneleder Tove leste Lions etiske norm.

3.

Kort presentasjon av klubbene i tur og orden.

4.

Hva ønsker/klubbene? – Innspill til handlingsplan for året 2014-2015.
Lions Røde Fjær: Lions klubbene i Lørenskog og Rælingen samarbeider om aktiviteter i forbindelse
med Lions Røde Fjær. Det er sendt ut «Verktøykasse» til Røde Fjær kontaktene i klubbene. I den
forbindelse er det oppfordret til klubbene til å opprette egen bankkonto i forbindelse med
innsamlingen. Et av problemene er at bankene ikke har åpent på søndager for å kunne ta imot
innsamlede midler. Arild Rambøl tar kontakt med Lillestrøm banken om de har muligheter.
Andre forslag for å markedsføre aktiviteten er:
- Kulturnatt 22.januar. 2015. i Lørenskog Kommune.
Ut på diverse senteret i kommunene for å gjøre Mitt Valg mere kjent.
Enkle brosjyrer om Mitt Valg som kan legges i postkasser.
Få «Røde Fjær» distriktsansvarlig Roar Eng på neste sonemøtet,

5.

Medlemsutvikling: GMT Karin informerte om hvilke tanker hun som GMT og Reidar Elnan som GLT har
for å aktivisere medlemmene slik at man får et eierskap til de forskjellige aktivitetene i Lions.
Et av problemene er at medlemmer forsvinner etter 2-4 år. Er vi ikke flinke nok til å aktivisere.
Klubbmøtene viktig for å kunne beholde medlemmer, og for å få nye inn. Alder, er de et «problem»?
Starte filialklubber, med tilknytning til hovedklubben, hvor man kan få inn ynge medlemmer.
Vi må bli flinkere til å synes i nærmiljøet vårt, og at hver enkelt av oss er mer aktive for være stolte av
hva vi benytter fritiden til.
Vidar tok opp tanken med å verve medlemmer fra andre nasjonaliteter. Har vært forsøkt tidligere uten
resultat, men kan prøves på nytt.

6.

Opplæring
Oppæring av medlemmer om hva Lions er, og står for er viktig for at vi får nye medlemmer, aktiviserer
de vi har. Lions. no. benytter seg av: Dette finner dere på nett. Ikke alle er like komfortable med å lete,
spesielt når man må søke/lete mange steder.
Inviterer ITC Roy Barstad på et sonemøte, eventuelt at klubber slår seg i sammen og inviterer.

7.

Inntekter
- Klubbene har aktiviteter som passer klubben og medlemmene.
- Forslag om at klubbene må evaluere sine aktiviteter, ha en idedugnad.
- Nye ideer som gir mer «penger» i både klubbkasse og aktivitetskasse.
- LC Lørenskog/Fjellhamar starter opp med «boksalg» på klubbmøtene til inntekt i klubbkassa. For å
låne/kjøpe en bok betaler man kr. 30,00. Hvert medlem kan ta med seg en bok de har lest. Enkelt
å administrere. Ideen kommer fra LC Ås/Eika.

8.

«Åpen aktivitet»
Lions Røde Fjær vil dette året være en fellesaktivitet i sonen.

9.

Ungdomsutveksling
Tove orientert fra oppstartmøtet i forbindelse med forslaget fra LC Rælingen om «Organisering av
fremtidige ungdomsleirer». Samtidig som distriktet starter opp er Lions.no også i gang med å se på
endringer. LC Enebakk har vedtatt ikke å være aktive i dette Lionsåret i forbindelse med
ungdomsutveksling. Mangler informasjon. Tove sender over referat fra distriktsrådsmøtene til
presidenten i klubben (finnes på sidene til Lions). Arild, som fungerte som kasserer for leiren 2014,
sender over utgiftene LC Rælingen hadde for sin aktivitetsdag. Sendes ut til presidentene i klubbene
som vedlegg til referatet. Forslag fra Vidar om at sonen må få informasjon fra Lions.no hva klubbene
betaler inn i forbindelse med ungdomsutveksling. For leiren 2015 har sonene fått tilbakemelding om
at utlegg som dekkes er kun kr 5000,00.

10. Eventuelt
Vidar orienterte om årets tegnekonkurranse. Første uke i november vil vinnertegningene fra den
enkelte skole bli hentet. Nytt av året: Det kåres en sonevinner på sonemøtet den 27.november som
blir tatt med på distriktsrådsmøtet den 29.november hvor distriktets vinner vil bli kåret.
Ja til utdanning: Kommer tilbake senere.
Lions 2014: Er sendt ut e-post til alle medlemmene i distriktet om at klubbene svarer på en del
spørsmål.
Kjell Arne takket for frammøte og minnet om neste sonemøte den 27. november 2014.
Fjellhamar den 30. september 2014.
Tove

