Referat fra sonemøte 16.9 – Kvernhuset Møllebyen, Moss
Planer for soneåret 2014-2015
Det er planlagt sonemøter den 18.11 2014 -20.1 2015 – 17.3-2015
og den 19.5-2019. Våre aktiviteter i sonen vil være prioritert som følger.
1.
2.
3.
4.

Øke samarbeidet mellom klubbene og de øvrige sonene i 104 J
Gjennomføre Lions HC Fest søndag den 22.3
Samarbeide om Lions Røde Fjær aksjon som er den 8.2-2015
Samarbeid med NNPF om -Bry deg Kampanje- Kanskje i samarbeid med Det Røde
Eple og Vanja Fra Fredrikstad.
5. Ungdomsutveksling i juli.
6. Svein Erik Myrseth ble takket for sin jobb som soneleder med en god flaske vin
7. Stefan Soos orienterte om ungdomsutvekslingen med bistand fra VDG1 Helle Soos
Leieren gikk med godt overskudd slik at vårt utlegg i forbindelse med vår aktivitetsdag blir
refundert til sonen. Vi er allerede nå klar over at vi også i 2015 har ansvar for minst 5
studenter i vår sone. Jeg vil anbefale alle som har mulighet å gi beskjed snarest mulig å
melde seg som host for en uke. Dette er både morsomt og givende. Ordfører Tage har
allerede meldt seg til oppdraget. Bildereportasje er laget og ligger på «You tube». Søk på
Marielle Soos/ Imagine Peace så finner du den der. Det blir forøvrig gitt støtte til vår
aktivitetsdag 2015 med kr 5.000,Vår leir for 2014 blir vist som film under neste års Convention.
Jan Erik Lien Fra Lions Club Moss Øst orienterte om Lions Røde Fjær og Dette er mitt valg.
Han og Helge Aronsen er Røde Fjær Piloter og deltar gjerne på klubbmøter for å orientere
om dette. Hans foredrag er ligger på nett på D104J under menypunktet «Offentlig
medlemsinfo».
For ordens skyld hadde vi i vår klubb Jan Erik Lien på besøk med foredrag, og dette kan
anbefales. Svein Erik Fra Råde kom med innlegg fra Råde om bruk av campingvogn i
forbindelse med innsamlingen ved kjøpesentre eller lignende. Han fikk i oppdrag ä utarbeide
nærmere planer for saken.
Lions Handicappfest går av stabelen søndag den 22.3. Her er Lokaler bestilt - Torgeir og
kjendisene er bestilt. Det som gjenstår er å invitere ordførere – lage invitasjon til våre gjester
og sist men ikke minst søke om bidrag fra våre kommuner. Kostnadene for den enkelte klubb

anbefales å bli som tidligere. Etter en samtale med Tempo If anbefales at vi beholder samme
konsept som tidligere.
Russ og NNPF. Lions Club Rygge og NNPF orienterte om første forsøk og kommer med nytt
opplegg til neste sonemøte. Dette er en god sak, men vi må prøve å få ned kostnadene. Vi vil
søke om støtte fra tulipanfondet som vil kunne bidra. Kanskje vi også kan få til ett samarbeid
med (det røde eple).
I fiskalåret 2013 -2014 Ble det i sonen støttet lokalt med kr. 340683. Internasjonalt med
kr. 84548. Dvs. totalt kr. 425411. I tillegg til dette ble det brukt utallige dugnadstimer på
veldedig arbeid i lokalmiljøet. Vel utført jobb.
Soneleder oppfordret alle klubber til å ta kontakt med Lions Club Moss for samarbeid om
julegateåpning i Moss. Her kan klubbene stille med pølseboder - gløgg – informasjon om
Lions osv.
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