Referat fra sonemøte 3 sone 5 i Ås 22.01.15
Møteleder: Trygve Elmenhorst
Referent: Bjørn Tørmo
Sted: Møtet ble holdt kl. 1900. Ås/ Eika sto for arrangementet. Møtet ble holdt i
omsorgsboligene i Dr. Sødringsvei. Tove Heen ønsket velkommen og orienterte
om ordningen med at Ås/Eika fikk benytte møtelokaler i omsorgsboligene.
Tove leste Lions etiske Norm. Trygve presenterte dagens foreleser IRC Bjørg
Simonsen. Hun representerer Lions Club Lørenskog/Fjellhamar, og har sittet
som fagsjef for nasjonale og internasjonale prosjekter i snart tre år. Hun
orienterte om Distriktets prosjekter i den perioden hun har vært fagsjef:
Bygging av en skole i Balakwal i Uganda. Dette er en grunnskole. Den ble ferdig
i 2012. Her satt prosjektet igjen med kr 40.000 som ble benyttet til å etablere
et skolebibliotek.
I dette distriktet har man også vært engasjert i brønnboring. De to siste ble
ferdige i 2012.
Bygging av internat for jenter på døveskolen i Bandawe i Malawi. Avsluttet i
2013. Her ble hele budsjettet brukt opp.
Bygging av en skole i Kaoma District i Zambia. Startet i 2012. Forventes ferdig i
2015. Denne skolen var allerede i gang når prosjektet ble etablert. Den hadde
192 elever og 3 ufaglærte lærere. Første år ble det bygget en lærerbolig, andre
året tre nye klasserom, tredje året skal det bygges latrinehus og skaffes
inventar til skolen. Lærerbolig er viktig for å skaffe kvalifiserte lærere til skolen.
Bjørg understreket viktigheten av å samarbeide med LAN (Lions Aid Norway) og
lokale klubber og skolemyndigheter. Dette er en viktig suksessfaktor for å få
gjennomført prosjektene effektivt. Det er lokale myndigheter som overtar
ansvaret for å drive skolen når prosjektet er ferdig.

LAN har trukket seg ut av Uganda fordi man mente man var i mål med å
etablere øyeklinikker i dette området. I tråd med vår filosofi om å samarbeide
med LAN har vårt distrikt gjort det samme.
Saker til informasjon











Invitasjonen til årets festaften for funksjonshemmede ble presentert. Vi
er i rute med forberedelsene. Torsdag 12. februar gjennomføres et
planleggingsmøte for festen på Ås videregående skole. Festen går av
stabelen 8. mars. Hver klubb er ansvarlig for å skaffe tre premier til
lotteriet.
Det siste sonemøtet i dette lionsåret holdes 16. april i regi av Lions Club
Ås/Nordby på Liahøy. Dette vil bli et oppsummeringsmøte. Klubbene
oppfordres til å gi tilbakemelding om sonens virksomhet og om de har
ideer til nye soneaktiviteter.
Sonelederen minnet om at Lions Club Oppegård skal stille med ass.
soneleder til neste år.
Soneleder orienterte om et møte hvor distriktets soneledere og ass.
soneledere var inviterte til å diskutere sonens oppgaver og plass i Lions
organisasjon. Møtet kom i stand på initiativ av Sone 3.
Minnet om at få klubber har rapportert til sonen om sine aktiviteter. Det
er viktig for å skaffe oversikt over aktivitetene slik at vi får et riktig bilde
av Lions organisasjonens samlede virksomhet i vårt distrikt. Dessuten vil
disse oversiktene fungere som en idebank for alle klubber.
Klubbene ble oppfordret til å stille mad folk på kick off møtet for Lions
Røde Fjær aksjon i Moss 28. januar.

Åpent forum
Følgende saker ble diskutert:
 Feiring av Lions 100 års jubileum. Hvordan kan dette best markeres. Er
dette en jobb for sonen?
 Forberedelser til Røde Fjær aksjonen. Hvordan skaffe nok bøssebærere
var et hett tema.
Sonelederen takket alle frammøtte for innsatsen og rettet en særlig takk til Lions
Club Ås/Eika for et godt arrangement og god bevertning.
Neste møte: 16.april

