Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 14. mars 2015
Sted: Trollklubben Barnehage, Rolvsøy

Til stede:
Lill A. Alver
Christer Hedenskog
Jorun S. Waaden
Helle Soos
Knut-Olav Gaaseby
Hans Arild Jaksjø
Gunder Andersson
Per Erik Sørensen
Svein J. Lie
Kjell Arne Andersen
Bjørg M.T. Simonsen
Maria Soos Stave
Stefan Trygve Soos
Solveig Sandodden Johansen
Vidar Waaden
Karsten Jacobsen
Anders Heen

DG
DK
DS
VDG1
VDG2
SL1
SL2
Ass.SL2
SL3
SL6
IRC
PRC
YCEC
NAC
PPC
FLL
Lovkomiteen

LC Nedre Romerike
LC Skiptvet
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Hobøl
LC Greåker
LC Borge
LC Fredrikstad
LC Moss
LC Lørenskog
LC Lørenskog/Fjellhamar
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Fredrikstad Sorgenfri
LC Romerike Skanse
LC Lørenskog Vest
LC Tune
LC Ås

1.
Velkommen – Lions etiske norm
DG Lill ønsket velkommen, og soneleder Svein J. Lie leste Lions etiske norm.
2.

Referat fra distriktsrådsmøte 29.11.2014 ble godkjent uten merknader.

3.
Orientering fra styret
Lill orienterte om at styret har mottatt mail fra LC Rygge om distriktssammenslåing H og J, som ble
lest opp.
Det er få klubber som har svart på distriktsstyrets forespørsel om argumenter for eller imot
sammenslåing, og styret har derfor valgt ikke å ta saken opp på Distriktsmøtet 2015. Klubbesøk viser
også at det er veldig liten respons. Styret fremmer derfor et forslag til årets distriktsmøte om å
nedsette en organisasjonskomité bestående av tre personer til å utrede saken, som tas opp på
Distriktsmøtet 2016 (Sak 2/27). Ingen klubber har fremmet forslag om sammenslåing som sak til
Distriktsmøtet 2015.
Riksmøtet 2014 henstilte til distriktene H og J å se på saken igjen. Det er viktig at dette forankres i
klubbene, og det var enighet om at alle må forholde seg til den avgjørelse som eventuelt kommer i
2016.
Kjell Arne Andersen vil på Distriktsmøtet foreslå at soneledere oppnevnes som medlemmer av
ovennevnte komité. De må verken være for eller imot i denne sammenheng, men nøytrale. Styret må
da trekke sitt forslag, og det må stemmes over det nye forslaget.
4.
Lovkomiteen presenterer innkomne saker til Distriktsmøtet
Leder av Lovkomiteen, Anders Heen, gjennomgikk de øvrige forslagene som er fremmet til
Distriktsmøtet 2015:
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Sak 2/25
LC Skiptvet fremmer forslag angående Kapittel 4 Endringer – ikrafttreden. Videre står det:
”Distriktets lovkomité oppfordrer samtidig til å gjennomgå Distriktets Lov og Arbeidsordning slik at
denne er samstemt med nasjonalt og internasjonalt lovverk.”
Lovkomiteen mener dette er fornuftig.
Sak 2/26
Stefan legger frem forslaget fra ”ungdomsleirkomiteen”.
Sak 2/28
IRC Bjørg M.T. Simonsen fremmer på vegne av styret forslag om videreføring av eksisterende
prosjekt i Zambia – ”Namilangi Community School”. Bjørg presenterer prosjektet.
Sak 2/29
LC Moss har fremmet lovendringsforslag om sittende og tidligere distriktsguvernører skal ha full
delegatstatus på Distriktsmøtet utenom sin klubbs kvote.
Styrets innstilling til vedtak: ”Saken kan ikke tas opp til votering, fordi forslaget strider mot nasjonalt
og internasjonalt lovverk.”
Anders Heen opplyste at hvis flertallet ønsker behandling, blir forslaget behandlet. Hvis ikke
presenteres saken i henhold til internasjonale lover på Distriktsmøtet i 2016. Det er fornuftig å ta
kontakt med Lovkomiteen før et lovendringsforslag fremmes. Det er den komiteen som må gjøre en
jobb, og deretter få kommentarer fra soneledere etc.
Sak 2/30
LC Moss fremmer forslag om at Riksmøtet skal endre navn til Landsmøte.
Styrets innstilling til vedtak: ”Saken kan ikke tas til votering da dette er en sak som må fremmes for
Guvernørrådet for å kunne tas opp på Riksmøtet. Styret anmoder LC Moss om å fremme forslaget for
Riksmøtet 2016. Frist for å sende forslaget er 1. februar 2016.
5.
DG orienterer om saker i MD
Lill orienterte om bakgrunnen for guvernørrådsleder Tore Hovdes avgang, og hva som har skjedd
med Hundeskolen, LAN og Stiftelsen ”Det er mitt valg”. Det skal nå være ryddet opp, og nytt styre i
MD er følgende:
Christian Johansen – leder
Gunn Oddveig Berg
Kjell-Tore Andersen
Jonny Steindal
Britt Elin Hætta Isaksen
Trond Rekstad – ansattes representant
Det fremkom ønske om at DG Lill sender ut en mail til presidenter og Lions Røde Fjær-kontakter om
bruk av LRF-midler. Guvernørrådet har fattet følgende vedtak:
”Midlene i fra LRF 2015 brukes etter den malen som er skissert i dette dokumentet.
Langsiktige oppgaver:
Det settes av totalt 45 % av overførte midler, disse fordeles videre etter følgende
rettesnor.
Forskning på programmets virkning/ effekt

40 %

Utvikling av nye programmer, spes næringsliv (ikke skole)

40 %

Oppdatering og utvikling av dagens programmer

20 %

Satsing mot nye markedsandeler:
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Det settes av 40 % av overførte midler, disse fordeles videre på følgende måte.
Bidrag til kursavgifter ved inngåelse av kurs*

75 %

Markedsføring mot nye områder som, idrett, kultur, annen ungdomsaktivitet

15 %

Satsing mot private aktører / samarbeid med andre programleverandører

10 %

Utdannelse / reserve:
Det settes av 15 % av overførte midler, disse fordeles videre på følgende måte.
Utdannelse av nye instruktører i Det er Mitt Valg
Utdannelse av salgsapparat
Reserver til organisasjonsutvikling

40 %
35 %
25 %

Det må jobbes aktivt med å få til egne avtaler med kommunene.”
Det ble fremhevet at det er viktig å bevare tilliten til ”Mitt valg”. Det er i dag altfor mange
medlemmer som vet for lite om programmet. Det ble understreket at det er viktig å ta kontakt
med hver enkelt kommune, ikke bare direkte kontakt med skolene.
6.
Distriktsmøte 2015 på Olavsgaard Hotell (se pkt. 3 og 4 i referatet)
Ifølge Distriktets Lov og Arbeidsordning var det enighet om å ha skriftlig avstemning ved valg av DG,
VDG1 og VDG2.
Klubber som IKKE har betalt kontingent (se pkt. 6) har ikke stemmerett på Distriktsmøtet.
Møtepapirene ligger på lions.no
Lill sender ut mail til Hedersrådet om de er interessert i å møtes i forbindelse med Distriktsmøtet.
Helle kan f.eks. orientere om neste års planer. Samling av IPDG bør settes inn i ”Årshjulet” for DG.
7.
Regnskap
Christer opplyste at regnskapet for 2013 nå er revidert og godkjent.
For 2014 kjøres distriktsregnskapet på Mammut. I år er det sendt separate fakturaer for
distriktskontingent og IR-bidrag – bra! 15 klubber har ikke betalt kontingent og avgift til distriktet.
Purringer blir sendt ut med det første.
Etter det som har skjedd på de siste distriktsmøtene, stilles revisorene i et merkelig lys. Noter har
manglet tidligere, men Christer mener nå å ha kontroll på det, også med tanke på eventuelle
spørsmål som måtte komme. Der det er store avvik, er det for 2014 lagt inn noter.
Distriktsmøtet i 2014 viser et underskudd, men Lill mener at Distriktsmøtet 2015 skal holde seg
innenfor budsjetterte rammer.
Lill ønsker tall fra alle klubber om hvor mye midler Lions-klubbene har i sine systemer.
Informasjon om regnskapssystem for Lions finnes på
http//www.lions.no/Medlemssenter/Klubbhaandbok/Klubbstyre/Kasserer/Regnskapssystem-forLions
8.
Valgkomiteens kandidater 2015/2016
Lill opplyste at det har skjedd mye i forslag til kandidater den siste uken.
GMT Karin Ottosen trakk seg, og deretter trakk også GLT Reidar Elnan seg.
Den foreslåtte distriktssekretæren trakk seg også.
Forslag til nye kandidater er:
GLT
Maria Soos Stave, LC Fredrikstad/Sorgenfri
Velges for 2 år (restperioden)
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GMT
Hilde Fredriksen, LC Fredrikstad/Sorgenfri
Velges for 2 år (restperioden)
PRC
Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby
Velges for 1 år (restperioden)
Distriktssekr. Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad
VDG2
Svein J. Lie, LC Moss
Web-ansvarlig utpekes av ITC, PPC av NAC og FLL av YCEC for 2015/2016.
Helle opplyste at hun er klar over at det er overvekt av Østfold-representanter i styret. Vidar mente
vi burde ha større geografisk fordeling, og at sonelederne bør involveres av Valgkomiteen for å skaffe
aktuelle kandidater.
9.

Rapporter fra soneledere

Sone 1: Hans Arild Jaksjø rapporterte at sonen sliter med å skaffe ny soneleder. Det er mange
aktiviteter i klubbene. LRF-resultatet ble nesten kr 80.000,- bare for LC Greåker - veldig bra!
På sonemøtet i mars vil sone 2 orientere om hvordan det arbeides der.
Sone 2: Gunder Andersson rapporterte at han i løpet av dette året vil ha besøkt samtlige klubber i
sonen. Sonen har fem personer i styret, noe som fungerer veldig bra. Klubbene har mange
aktiviteter, bl.a. i forbindelse med Tulipanaksjonen hvor det skal fokuseres på barn.
Når Tegnekonkurransen presenteres på skolene, serveres det pølser og brus til dem som er med –
populært! Klassevinner og skolevinner premieres.
LC Fredrikstad arbeider med å få et lokale hvor klubbene kan selge brukte bøker.
Sone 3: Svein J. Lie synes sonen fungerer bra. Det har vært fokusert på medlemsverving. Fikk inn bra
med penger på LRF, med god innsats fra alle. Det blir arrangert handikappfest for 150-180 personer i
slutten av mars. Ønsker å få til samarbeid på tvers av soner.
Svein fortalte videre om kontakt med American College med tanke på å få stiftet en studentklubb,
Sone 4: SL hadde meldt forfall, men Knut-Olav fortalte at de har gjennomført ”Hånd i hånd”prosjektet for folk med bistandsbehov - vellykket.
Han orienterte videre om arbeidet med å blåse liv i den ”sovende” LC Askim. Klubben er ikke nedlagt.
Sone 5: SL hadde meldt forfall. Anders Heen fortalte om gjennomført soneaktivitet for handikappede
med 112 påmeldte.
Sone 6: Kjell Arne rapporterte om bra fremmøte på siste sonemøte. Oppsatt handlingsplan har hatt
positiv effekt. Det er viktig med opplæring – det gir engasjement og hever kunnskap. Oppfordret
Distriktet til å lage en ny, langsiktig opplæringsplan, og det er et ønske om kurs for nye medlemmer,
som en soneaktivitet. Medlemsutvikling er hovedtemaet på neste sonemøte.
Sone 7: SL hadde meldt forfall, og Lill fortalte at klubbene i sonen jobber bra. LC Nedre Romerike
forbereder Distriktsmøtet 2015 og kunstutstillingen, og kan tenke seg å støtte Natteravnene som en
soneaktivitet. Sørum har vært veldig aktiv når det gjelder Fredsplakatkonkurransen. Nittedal jobber
bra med Mitt valg og sin nittedalsguide.
Sonen mangler soneleder for neste år.
10.

Fagsjefer og andre orienterer

NAC Solveig Sandodden Johansen og pilotene har blitt brukt lite, men mange klubber kan mye om
”Mitt valg”. Det var mye entusiasme for ”Mitt valg” under LRF.
Bestilling av tulipaner har ”sittet langt inne” i år. Kanskje Lions Norge burde tenke på å senke prisen
på tulipaner. Tulipanfondet ”skrumper” ved mindre bestilling av tulipaner. Hun oppfordret klubbene
til å arrangere Tulipanløpet under Tulipanaksjonen 25. april.
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Det er mangel på instruktører til ”Mitt valg”-kursene. Det er også viktig at disse kursene følges opp
både for ansatte i skoler og barnehager. Hva med å lære opp Lions-medlemmer med pedagogisk
bakgrunn?
Solveig etterlyste informasjon ”ovenfra” i Lions-systemet – viktig å være à jour for ikke å irritere.
Lørenskog-klubbene har delt skolene i kommunen mellom seg, slik at de følges opp både når det
gjelder ”Mitt valg” og Fredsplakatkonkurransen. Soner i Østfold tenker å gjøre det samme.
FLL Karsten Jacobsen orienterte om ”Ja til utdanning” og First Lego League. Påmelding var 1. februar.
Det samarbeides godt mellom Lions, Inspiria og Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Klubber i alle sonene har engasjert seg, men Karsten oppfordret flere til å delta.
Brev sendt til skolene i Fredrikstad og Hvaler i 2014 om ”Mitt valg”, Fredsplakatkonkurransen og First
Lego League sendes med dette referatet.
PPC Vidar Waaden oppfordret klubbene til å ta kontakt med skolene i slutten av mai og orientere om
Fredsplakatkonkurransen (Tegnekonkurransen). Temaet i 2015 er ”Delt fred” (”Share Peace”).
I 2015 skal det også kåres en vinner i hver sone, og distriktsvinneren kåres på Distriktsrådsmøtet i
november. Distriktet kjøper et ”klassesett” til hver sone. For øvrig ligger alle brev/papirer på lions.no.
I 2014 var det stor aktivitet i Lørenskog med ca. 200 tegninger, og det var også en utstilling i
forbindelse med Sørumfestivalen. En elev fra Sykkylven ble landsvinner. To soner var ikke med sist,
og Vidar oppfordret alle til å være med i 2015.
Vidar ønsker å være med på det forberedende distriktsrådsmøtet.
PRC Maria Stave har sendt mail til alle PRK i distriktet, men fått få svar. Hun har også vært på
sonebesøk for å finne ut hva klubbene ønsker i forbindelse med PR-arbeid. Hun oppfordret alle til å
bruke gratis nettsteder for å nå frem til flest mulig.
IRC Bjørg M.T. Simonsen: Det er ønskelig med mer informasjon om utenlandsprosjektene ut til
klubbene. Medlemmene vet altfor lite om dette. Bjørg kommer gjerne på klubbesøk.
Det mangler innbetaling fra klubbene til øyehelse. Dette er et viktig arbeid. Lions samarbeider med
Norad, og for hver krone vi gir til arbeidet, yter Norad kr 9,-.
Vårt distrikt bidrar med kr 80 per medlem. Bjørg oppfordret klubbene til å støtte lojalt opp overfor
Distriktsmøte- og Riksmøtevedtak. Ta prosjektene med i budsjettene som settes opp – legg det inn i
”huskelisten”.
Vårt distriktsprosjekt i Zambia er nå inne i sin annen byggeperiode. Hittil i år er det kommet inn
kr 160.000 fra klubbene, men en del mangler fortsatt. Det trengs mer midler, fordi prisene på
byggematerialer og drivstoff har steget veldig. Derfor fremmer hun forslag om et års fortsettelse av
prosjektet på Distriktsmøtet 2015.
YCEC Stefan Soos opplyste at det sendes ut 11 ungdommer på ungdomsutveksling i år. I 2016
kommer Stefan til å reservere plasser etter hvert som han får oppgitt deltakere. Dette er en
omfattende prosess, og ofte reserverer klubber plasser uten å benytte dem.
Camp på Follo folkehøgskole arrangeres i uke 30 og 31. Avtaler, budsjett er i orden, og 19 deltakere
er klare. Bør få flere vertsfamilier. Sone 6 får tilleggsbevilgning utover kr 5.000,- til den dagen de er
ansvarlig for. Det skal dekke inngangsbilletter på Fredssenteret.
Bjørn Rønsen i Sørum IF arbeider med å få Lions/Mitt valg på ryggen på drakter i aldersbestemte
cuplag. Informasjon kommer senere.
GMT Karin Ottosen hadde meldt forfall, men sendte en rapport. Der fremgår det bl.a. at distriktet i
løpet av et par dager vil ha 1598 medlemmer.
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11.
Eventuelt
Guvernørrådet/Lions Norge arbeider med merkevarebygging ”Ung Norge”. Redningsselskapet er
sponsor. Det bør sendes ut en orientering på mail til alle i Distriktsrådet. Det skal lages en film som
Lions kan henge seg på.
LC Fredrikstad disponerer en båt som kan lånes ut til andre klubber. Interesserte kan henvende seg til
Per Erik Sørensen.
Vidar oppfordret klubbene til å dele ut Melvin Jones hederspris - koster $ 1.000 fra aktivitetskassen,
og går til LCIF
DnB har regnet ut at man kan samle inn fem ganger så mye midler ved bruk av bankterminal.
Lill takket alle for godt samarbeid i året som snart er gått.

Lørenskog, 17. mars 2015
Jorun S. Waaden, distriktssekretær
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