Referat fra FLL- planleggingsmøtet på Inspiria Science
Center den 06.02.2015 kl. 17:00-19:00.
Til stede: Knut-Olav Gaaseby LC Hobøl, Einar Kittelsen LC Skiptvet, Odd Sveum LC
Ås/Nordby, og Karsten Jacobsen LC Tune, Wanda Minge Inspiria Science Center.

1. Godkjenning av møteinnkallingen.
Møteinnkallingen og sakslista ble godkjent.
2. Godkjenning av notatet fra møtet den 26.06.2014.
Notatet med strategier for arbeidet med ungdomsaktiviteten ”Ja til utdanning”/ First
Lego League ble gjennomgått og godkjent som en rettesnor for arbeidet videre.
3. Oppsummering av arbeidet med ”Ja til utdanning”/FLL i 2014/2015.
Forslaget til oppsummering ble gjennomgått og godkjent med følgende rettelser:
1. LC Halden/Iddefjord har sponset FLL-laget ”Halden 2020” som besto av 5 jenter og 5
gutter i alderen 10-14 år fra 8 ulike skoler i Halden. Tabellene i forslaget korrigeres i
henhold til dette.
2. Inspiria Science Center har fått mange positive tilbakemeldinger fra skoler og lag som
setter stor pris på at Lions sponser skolenes og lagenes utgifter til utstyr og
påmeldingsavgift. Lionsklubbene blir av lagene og skolene oppfattet som viktige
samarbeidspartnere og bidragsytere.

4.

Hva kan vi gjøre for å motivere flest mulig klubber i Distrikt 104J til å
rekruttere elevlag til FLL-konkurransen i 2015 og 2016 ?
Distrikt 104J har som mål at minst 20 lionsklubber engasjerer seg i å motivere skoler i sine
respektive soner til å melde på elevlag til FLL-konkurransen i 2015 og sponse dem med
penger til utstyr og påmeldingsavgift.

Tiltak for å nå målet:
1. Samarbeide med FLL-turneringsstedene i distriktet.
Det er to FLL-konkurransearrangører i Distrikt 104J, Kunnskapsparken i
Lillestrøm og Inspiria Science Center i Sarpsborg. Pådrivergruppa har allerede et
godt samarbeid med Inspiria. Utfordringen er å skape et like godt samarbeid med
Kunnskapsparken. Prosjektlederen for FLL-turneringen ved Inspiria, Wanda
Minge, har tilbudt seg å hjelpe oss med det. Ansvarlig: Karsten.
2. Markedsføring av FLL til skolene.
Inspiria utarbeider en markedsføringsbrosjyre med invitasjon til å delta i FLLkonkurransen 2015 som klubbene skal sende til utvalgte skoler i sine respektive
soner. Ansvarlig: Wanda. Pådrivergruppa utarbeider brev til klubbene som
sendes til hver enkelt klubb sammen med markedsføringsbrosjyren.
Tidsfrist 1.3.2015. Ansvarlig: Odd.

3. Klubbenes rekrutteringsarbeid.
Klubbene utpeker en FLL-kontakt som får ansvaret for å markedsføre årets FLLkonkurranse til en utvalgt skole i sonen som klubben ønsker å støtte med penger til
deltageravgift og utstyr. Pådrivergruppa og sonelederne følger opp klubbenes
rekrutteringsarbeid ved jevnlig å kontakte de respektive klubbkontaktene. Lærere
får tilbud om å delta på FLL-kurs på Inspiria den 23..04.2015 og 03.09.2015.

Ansvarlig: Se lista under.
4.

Pådriver
Karsten Jacobsen
Einar Kittelsen
Odd Sveum
Lill Alver

Klubb
LC Tune
LC Skiptvet
LC Ås/Nordby
LC Nedre
Romerike

E-mail
karsten.jacobsen@hiof.no
einar.kittelsen@peugeot.no
o-sveu@online.no
lill@ikonstudio.no

Har ansvar for
Sone 1 & 2
Sone 3 & 4
Sone 5 & 6
Sone 7

5.

Skal vi delta med utstilling på Distriktsmøtet den 11 april ?
Ja, vi skal delta på utstillingen med 2 rollups med temaene ”Ja til utdanning” og
”Bedre å utvikle barn enn å reparere voksne” dele ut diverse brosjyrer og vise utstyr
som beskriver FLL. Ansvarlig: Karsten

6.

Skal vi gjøre noe for å få MD 104 til å adoptere ”Ja til utdanning” som ny
ungdomsaktivitet ?
Pådrivergruppa motiverer Distrikt 104 H (Oslo og Bærum) og det nye Distrikt 4
(tidligere F og G) til å adoptere ”Ja til utdanning” som ny ungdomsaktivitet ved å:
- Sende kopier av materiell som pådrivergruppa sender ut i Distrikt 104J til
distriktsguvernørene i Distrikt H og Distrikt 4.
- Utarbeide oversikter over klubber og skoler i distriktene H og 4 som i første omgang
presenteres for GRL Tore G. Hovde og DG i Distrikt 104 H og ass. GRL Kay Arne
Sørensen og DG i Distrikt 4.
- Markedsføre ”Ja til utdanning” på Distrikt H og 4 sine rådsmøter.
- Utarbeide og oppdatere en egen hjemmeside for ”Ja til utdanning” i regi av MD 104.
- Utarbeide artikler og nyheter om ”Ja til utdanning” i medlemsbladet Lion og
hjemmesiden.

7.

Skal vi gjøre noe for å motivere FLL- turneringsbyer og Vitensentre i Norge
til å samarbeide med Lions om å få flere barn og unge til å delta i FLLturneringene og opplevelsesundervisning ved vitensenterene ?
Prosjektlederen for FLL turneringen ved Inspiria Science Center har lovet å ta opp
samarbeidsspørsmålet i Foreningen For Vitensentre i Norge.

Neste møte den 23.04.2015 i Vestby

Ref. Karsten Jacobsen

