Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014
Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl

Til stede:
Lill A. Alver
Christer Hedenskog
Jorun S. Waaden
Helle Soos
Knut-Olav Gaaseby
Hans Arild Jaksjø
Gunder Andersson
Svein J. Lie
Trygve Elmenhorst
Kjell Arne Andersen
Bjørg M.T. Simonsen
Roy Barstad
Karin Ottosen
Maria Stave
Stefan Trygve Soos
Solveig Sandodden Johansen
Vidar Waaden
Odd Sveum
Tom Schrøder-Nielsen
Roar Eng
Reidar Elnan
Otto Brødholt
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DG
DK
DS
VDG1
VDG2
SL1
SL2
SL3
SL5
SL6
IRC
ITC
GMT
PRC
YCEC
NAC
PPC
Ja til utd.
Webred.
LRF
GLT

LC Nedre Romerike
LC Skiptvet
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Hobøl
LC Greåker
LC Borge
LC Moss
LC Drøbak
LC Lørenskog
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Rygge
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Romerike Skanse
LC Lørenskog Vest
LC Ås/Nordby
LC Vestby
LC Skiptvet
LC Nesodden (delvis)
LC Hobøl (delvis)

Orientering fra GRM/Drivkraft!

DG Lill ønsket velkommen og snakket om merkevarebygging i Lions. På MD-plan jobber et
reklamebyrå med gjenkjennelseseffekten, bl.a. for å kartlegge hvordan vi best skal stå frem som en
organisasjon med ens profil – de jobber rimelig og bra. Byrået hadde valgkampopplegget for Frp.
Spørsmålet er: Hva er drivkraften i vår organisasjon? KLUBBENE. Alt vi gjør, skal være fordelaktig for
klubbene på kort og lang sikt:
- Er organisasjonen til god nok nytte for klubbene?
- Er administrasjonen til god nok nytte for klubbene?
- Er guvernørrådet til god nok nytte for klubbene?
- Er NSR til god nok nytte for klubbene?
- Er Europaforum til god nok nytte for klubbene?
- Er distriktsorganisasjonen til god nok nytte for klubbene?
Det er en styrke hvis man får til et samarbeid i den enkelte sonen og på tvers av sonene. I vårt distrikt
har vi allerede et samarbeid på tvers av klubber/soner, nemlig campen ”Imagine Peace”.
Lill var stolt over å kunne fortelle at Distrikt 104J er det eneste distriktet som økte medlemstallet
siste lionsår (+ to medlemmer). Det er flere nye medlemmer i mange klubber. 173 kommuner i landet
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har ikke lionsklubber, men Rømskog kommune er den eneste kommunen i vårt distrikt uten en lokal
lionsklubb.
Lions etiske norm ble lest av soneleder Hans Arild Jaksjø.
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Referat fra styremøte 24.11.2014

Det er ønskelig at hver soneleder samler inn opplysninger/dokumentasjon om hvor mye klubbene
har brukt på lokale, nasjonale og internasjonale tiltak dette lionsåret – både penger og dugnadstimer.
Dette sendes til VDG1 Helle Soos som formidler det videre til DG. Dette skal benyttes i reklame- og
PR-arbeid for Lions. Det er viktig å dokumentere i regnskapet det som kommer via Tulipanaksjonen til
ungdomsarbeid.
Viktig at klubbene følger vedtak på Riksmøtet og Distriktsmøtet, men denne huskelisten bør i
fremtiden spesifiseres bedre – med vedtak.
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Rapporter fra fagsjefene

GLT Reidar Elnan oppfordret alle soneledere og VDG2 til å delta i LUP. Har som GLT gjort flere forsøk
på å fullføre det påbegynte arbeidet, men det kommer nye datoer (februar 2015).
På MD-plan arbeides det med et opplegg for ungdom angående organisasjon og ledelse.
Det blir invitert til styreseminar til våren – kom gjerne med innspill. Håper på god deltakelse.
GMT/GLT-komiteen har en besøksplan som gjør at alle sonene blir besøkt innen utgangen av 2014.
GMT Karin Ottosen roste klubbene for at vi nå har 1601 medlemmer i vårt distrikt + flere på vei inn,
bl.a. tre medlemmer i LC Lillestrøm.
Hun har sendt brev til sonelderne hvor det oppfordres til å invitere GMT til sonemøter og
klubbmøter. Hun kommer gjerne! Hun har også sendt brev til presidenter, sekretærer, Røde Fjærkontakter og medlemsansvarlige i klubbene og oppfordret dem til å komme med
tilbakemeldinger/opplevelser som kan brukes videre. Benytt Lions Røde Fjær i medlemsverving.
Fristen for tilbakemeldingene er 10. desember.
GMT-gruppen jobber bra.
Mange medlemmer er etter hvert bortreist i perioder, og da kan det være mulig å delta på
klubbmøter via Skype.
IRC Bjørg M.T. Simonsen opplyste at hun har mottatt rapporter om at lærerboligen i Zambia er
offisielt åpnet og overlevert til lokale myndigheter (1. byggetrinn). De starter straks på
klasserommene og ber om kr 47.000 i forskudd fra tredje års innsamlede midler. De trenger også mer
midler etter tredje år, bl.a. til toaletter. Bjørg ønsker å fremme forslag om midler til et fjerde år på
Distriktsmøtet 2015. Det er viktig at prosjekter som er i gang, avsluttes på en verdig måte.
Bjørg har deltatt på IR-møter på Skype, og det fungerer bra.
Utenlandspolitikken til LAN er i støpeskjeen. Det er forhandlinger med Norad – ikke bare
øyehelsetjeneste, men satsing på nye bærekraftige prosjekter/skaping av arbeidsplasser. Bjørg viste
til et eventuelt samarbeid med Det Kongelige Selskap for Norges Vel angående næringsutvikling og
bekjempelse av fattigdom. Knut Olav ba Bjørg ta kontakt med LC Fredrikstad angående utvikling av
arbeidsplasser.
Det vil bli utarbeidet en IR-katalog for å skaffe bedre oversikt over prosjekter.
GLT Reidar foreslo å gå videre med arbeidet når det gjelder utdanning – ikke bare konsentrere oss
om Primary School, men utvide til Secondary School og yrkesskole.
PRC Maria Stave ønsker å definere rollen som PRC, som er en utfordrende jobb. Hun ønsker å
samarbeide med andre distrikter for å definere ansvar og arbeidsoppgaver. Hva skal man gjøre? Hva
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består egentlig jobben i? Har alle klubber PRK? Maria er opptatt av merkevarebygging, og oppfordrer
klubbene til å bruke Facebook, Twitter etc. Klubbene bør legge ut sine aktiviteter på hjemmesidene.
Lill sender ut sluttrapport 2014 fra Aid in meeting – interessant lesing.
YCEC Stefan Soos regner med at vi ender på 15 plasser når det gjelder ungdomsutveksling. Fristen er
15. desember.
Komiteen v/ komitéleder Tove Høver som arbeider med fremtidig ungdomscamp/ungdomsutveksling, konkluderer 29. januar 2015.
Camp 2015: Samarbeidet om leirsted er godt i gang. Det mangler fortsatt vertsfamilier, som ikke
behøver å være lionsmedlemmer.
Høsten har blitt brukt til sonebesøk. Har foreløpig ikke besøkt sonene 4 og 6.
NAC Solveig Sandodden Johansen oppfordret alle klubbene til å jobbe med Mitt valg. Både hun og
pilotene kommer gjerne på klubbesøk og sonebesøk. ”Mitt valg” er ikke et anti mobbeprogram, men
et holdningsskapende program. Det er viktig at alle våre medlemmer kjenner til dette, i og med at
inntektene fra Lions Røde Fjær 2015 går til dette formålet. Bedre skolering er kjempeviktig før
aksjonsdagen 8. februar.
Solveig har vært på kickoff for Lions Røde Fjær og samling for YEC og snakket om Mitt valg.
Filmen ”Det røde eplet” er en viktig film, men den krever for- og etterarbeid.
ITC Roy Barstad/Web-redaktør Tom Schrøder-Nielsen: Det er en stor utfordring å få medlemmene
til å bruke nettet, men det er også viktig å bruke aviser – sende pressemeldinger.
Det sendes ut nyhetsmail, men mange klubber legger ikke ut artikler. Oppfordrer klubbene til å lære
av hverandre.
Tom anmodet klubber/soner om å føre ham opp på maillistene når det gjelder alt som vedrører
sonene og distriktene.
PPC Vidar Waaden orienterte om Fredsplakatkonkurransen (Tegnekonkurransen). Neste år bør
sonelederne bestille et sett klistremerker til tegningene fra Oak Brook – de kan eventuelt
scannes/kopieres – slik at de er ferdig utfylt til kåringen av distriktets vinner.
Vinnertegningen i sone 7 ble først kåret, for å være med i distriktsfinalen. Distriktsvinner ble Jasmin
fra klasse 7B på Benterud skole i Lørenskog.
11. desember kårer en jury en landsvinner i konkurransen, og det offentliggjøres fra Lions-kontoret
fredag 12. desember, kl. 14.
FFLC Karsten Jacobsen var ikke til stede, men Odd Sveum orienterte om First Lego League. 25 lag fra
Østfold og 14 lag fra Akershus deltok. Skolene gjør arbeidet, og lionsklubbene støtter økonomisk.
Inspiria sender heretter ut invitasjon til alle skolene, og der står det at hvis skolene trenger støtte,
kan de kontakte den lokale lionsklubben. Det er også mulighet for innpass på skolene via ”Mitt valg”
og ”Ja til utdanning”.
Lions Rød Fjær v/ Ror Eng: Alt skal være på plass når det gjelder innsamlingsdagen. Hver klubb må
sørge for egen bankkonto til aksjonen. Infoskriv til bøssebærere, bøssemerker og ID-kort kommer.
”Verktøykasse” er sendt til alle LFR-kontakter – ligger også på nett.
K-distriktet har laget en ”kvittering” til bedrifter som støtter med f.eks. kr 1.000,-.
Sone 1 har laget en brosjyre, men distriktet har ikke midler til å støtte trykking av denne. Det
kommer også en brosjyre fra sentralt hold. Lill tar opp med guvernørrådsleder + Lise Gulbrandsen om
det er ok at distriktet lager en egen brosjyre. Pins og merker er under utsendelse, og kan selges av
klubbene.
Banner og beachflagg kan lånes av Roar. Roar viste også en plakat som skal trykkes.
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Neste helg kan unge og eldre være med på Lions rapping filminnspilling på Gran på Hadeland. Roar
oppfordret Lions-medlemmer til å stille opp.
4/14 Referer til loven; stemmerett, møteplikt, deltakelse i rådet hver gang og invitasjon ved
behov
Styret + soneledere har stemmerett i Distriktsrådet.
Når det gjelder stemmerett på Distriktsmøtet, må det formelle være i orden. Det er klubbenes
standpunkt som skal være avgjørende, og delegater bør ha klare mandat fra sin klubb, slik at de ikke
blir overtalt tilfeldig under møtet.
Fagsjefer har møteplikt på rådsmøtene, men det kan diskuteres om de skal innkalles ved behov. Det
er mulig for fagsjefene å sende informasjon på mail, uten at de deltar på selve møtet. Dersom
soneleder ikke kan delta, skal sonen sende ass. eller past soneleder.
Guvernørrådet går gjennom lovverket for å få ensartede lover, og det er ønskelig at Lions Norge
utarbeider en lovform.
Rapporter fra soneledere
Sone 1: Hans Arild Jaksjø rapporterte at sonen sliter med ledersituasjonen, men tror det ordner seg.
Presidentene skal gå sammen og jobbe med dette. Klubbene arbeider bra.
Han har et ønske om at møtedatoene for hele distriktet samkjøres, så vi slipper møtekollisjoner.
Sone 2: Gunder Andersson rapporterte om høy aktivitet i klubbene – bra samarbeid. Sonen har eget
styre med ass. SL, SL og past SL + sekretær og kasserer, som besøker klubbene. Hver klubb betaler inn
et beløp til sonen, så det alltid er litt penger på konto. Sonemøtene er godt besøkt. Billotteriet gir
stor aktivitet.
Sone 3: Svein J. Lie synes sonen fungerer bra. Soneleder er på plass, og det er godt samarbeid mellom
klubbene. Det er en ensom jobb å være soneleder, så Svein har tatt et initiativ til et samarbeid
sonelederne imellom. Alle møtte. Han kommer med et innspill til DG Lill om fremtidig samarbeid
mellom sonelederne.
Sone 4: SL hadde meldt forfall, men Knut Olav Gaaseby fortalte at de hadde hatt to sonemøter, der
alle klubbene deltok. Det jobbes bra med LFR og med ”Hånd i hånd”-prosjektet for folk med
bistandsbehov. Problemer med en klubb i sonen som er i ”fritt fall”, men distriktsstyret arbeider med
det. Det er god medlemsvekst i sonen.
Sone 5: Trygve Elmenhorst fortalte at det arbeides bra med LFR, og at Lise Gulbrandsen hadde vært
på et sonemøte. På sonemøtene er det en formell time og en uformell time, og det fungerer bra. Det
er stor aktivitet i klubbene og i sonen. Det har vært et ekstra møte i forbindelse med
Fredsplakatkonkurransen, og på det siste sonemøtet blir sammenslåingen temaet.
Sone 6: Kjell Arne Andersen har hatt to sonemøter, og melder om stor aktivitet i klubbene. Sonen
følger en handlingsplan, og det er bra fremmøte på sonemøtene. Lions Røde Fjær, ungdomscamp og
ungdomsutveksling, opplæring og medlemsutvikling har vært temaer. PR er temaet for neste møte –
kommunikasjon fra distrikt til sone og klubb/medlem. Kjell Arne ønsker en felles mal for
rapporteringer til Distriktsmøtet. Felles rapportskjema som Lill sendte ut tidlig i høst, benyttes som
rapportskjema til Distriktsmøtet.
Sone 7: SL hadde meldt forfall, og Lill fortalte at klubbene i sonen jobber bra.
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Mitt valg. Kort orientering om endringene i styret
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Lill orienterte om nytt styre i stiftelsen ”Det er mitt valg”. Dagfinn Bakken fra Nittedal blir ny
styreleder, men formelt valg skjer i februar. Lill refererte ny intensjonsavtale mellom ”Det er mitt
valg” og MD 104. Det er utarbeidet nye vedtekter i samarbeid med Lovkomiteen, og disse vil bli
presentert på Riksmøtet.
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Distriktsmøtet 11. april 2014

Distriktsmøtet 2015 blir på Olavsgaard hotell i Skedsmo, 11. april. Invitasjon sendes ut av LC Nedre
Romerike før fristen 15. desember 2014.
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Halvårsregnskap

DK Christer orienterte om halvårsregnskapet. Distriktet har mottatt mindre fra MD 104, men bruker
også mindre dette lionsåret. Det er 14 dagers frist for innsendelse av reiseregninger. Dette er viktig
pga videreforsendelse til Oak Brook.
Christer sender ut fakturaer til alle klubbene innen 15. desember. Otto Brødholt hjelper Christer med
det nye regnskapsprogrammet, Mammut.
Hvert medlem i distriktet betaler kr 10 til distriktet, som skal føres tilbake til sonen. I dette lionsåret
er det budsjettert med kr 2.000 til hver sone. Viktig av hver soneleder sender inn bilag.
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Alle klubber skal på nett

Det er ønskelig at alle klubber legger ut agenda for medlemsmøter og møtereferater på nett. Det vil
hjelpe Distriktsstyret/Distriktsrådet til å være forberedt når de drar på klubbesøk. Aktivitetene fra
distriktet bør komme ned til klubbene, og omvendt. Skal klubbene se Distriktsrådet, bør
Distriktsrådet se klubbene først. Det er videre ønskelig at klubbene legger ut handlingsplaner osv.
under ”Offentlig medlemsinformasjon”.
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Prosessen om spørsmål til distriktssammenslåingen

Knut Olav redegjorde for spørreundersøkelsen. Etter en kvalitetssikring vil informasjon om resultatet
fra spørreskjemaet sendes ut (antagelig om ca. to uker). Knut Olav kontakter klubber om enkelte
”likelydende” svar dekkes av andre tilsvarende svar.
10/14 Eventuelt
Lite informasjon om Riksmøtet i Kirkenes, og det samme gjelder Convention på Hawai. Når kommer
informasjon? Er det noe felles opplegg?
Sone 4 spurte om vi bør samkjøre søknader som distriktet får. Det var lite stemning for dette, men
sonene bør samarbeide. Hvis det er en nasjonal aktivitet, som f.eks. Ridderrennet, bør vi kunne
samarbeide om bl.a. PR.

Lørenskog, 1. desember2014
Jorun S. Waaden, distriktssekretær,
med god hjelp av Helle Soos og Vidar Waaden
Supplement:
Hei, og takk for referat.
Under nytt fra sonelederne har det falt ut at vi ønsker, pga. kontinuitet i opplæring av soneleder og
"bygging" av nettverk soneledere/distriktsstyre/fagsjefer, at ass. soneledere kan være med på
distriktsrådsmøtene.
Hilsen Trygve Elmenhorst, sone 5.
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