Sone 6
Referat fra Sonemøte torsdag den 29. januar 2015
I
Øvre Rælingen Kirke
Tilstede:
LC Rælingen/Petrine
LC Rælingen

LC Enebakk
LC Lørenskog/Fjellhamar

LC Fredrikstad/Sorgenfri
LC Lørenskog

Margaritha Rambøl
Gunvor Tvete
Arild Rambøl
Bernt Tvete
Tore Ivar Svare
Tor Kristoffersen
Aksel Bøhler
Karin Fogstad
Sølvi Nordlund
Tove Høver/ past soneleder.
Stefan Trygve Soos/ YEC
Kjell Arne Andersen/Soneleder

Saksliste var utsendt før møtet.
1. Soneleder Kjell Arne ønsker velkommen til sonemøte.
2. Lions etiske norm ble lest av Margaritha Rambøl, LC Rælingen/Petrine.
3. Referatet fra møtet den 27. november 2014 ble godkjent uten merknader
4. Ungdomsutveksling v/Tove og Stefan.
YEC Stefan ga en kort orientering om forslaget fra LC Rælingen som ble vedtatt på
distriktsmøtet i 2014, og om «ungdomsleir komiteens» arbeid med forslaget. Etter at
forslaget fra LC Rælingen ble vedtatt på distriktsmøtet i 2014, er det prøvd ut et nytt
prosjekt på hvordan vi arrangerer ungdomsleir i distriktet. Ideen med et fast sted, og
fast program hvert år, men med små justeringer, er hentet fra Lions Østerrike. Tove
orienterte om forslaget fra komiteen, hvor begge utkastene til forslag blir sendt over
til lovkomiteen i distriktet. Tove sender over utkastene av forslagene til presidentene
i sonen. Vedrærende utlegg i forbindelse med sonens dag, vil Stefan komme tilbake
til. Det samme med vertsfamilier. Kom opp spørsmål om vi må ha vertsfamilier. Dette
er ikke et krav, men mange unge får ikke utreise hvis de ikke har en familie å reise til.
Stefan vil sette opp en «Instruks» til vertsfamilien.
YEC Stefan ønsker å synliggjøre hva som er YEKs ansvar i klubbene. Et problem er at
fagansvarlige i klubbene ikke kjenner godt nok til hvilke oppgaver de har.

5. Status Handlingsplan 2014-2015.
Røde Fjær: Klubbene er stort sett i rute. Klubbene i Lørenskog mangler bøssebærere.
Enebakk har problem med at de alt har deltatt i en annen innsamlingsaksjon.
Medlemsutviklingen i sonen er positiv.
Opplæring: Har ikke skjedd noe vedrørende kurs/opplæring i forbindelse for de nye
sonelederne i distriktet. Etterlyser også kurs for «fagsjefene» i klubbene.
6. Eventuelt
Avdelingen for Barn og Ungdomspsykiatrien – BUP- på AHUS har vært i kontakt med
Arild Rambøl i LC Rælingen om eventuel støtte til gaver etc. LC Rælingen/Petrine tok
videre kontakt med avdelingen. Tove sender ut en e-post til presidentene i sonen
med oppfordring om å støtte opp om prosjektet.
Ass.soneleder: Soneleder Kjell tar kontakt med LC Lørenskog Øst, som står på tur for å
finne soneleder.
Tulipanaksjonen: Det er nedgang i bestilte tulipaner. Grunnen kan være muligens
bestilt for mange tulipaner de siste årene. Blir oppfordret til å øke.
Skriv fra soneledere i distriktet: Soneleder Kjell orienterte om skriv/forslag om
fokuserer på blant annet rollen mellom distrikt, sone og klubb. Sonen må forsterkes.

Fjellhamar den 3.2.2015.
Tove Høver
Past soneleder.

