Møte i - Sone 5 – i ÅS 16.04.15 - Referat
Møteleder: Trygve Elmenhorst
Referent: Bjørn Tørmo
Sted: Møtet ble holdt kl. 1900 i Klubbhuset Sportsveien 21 Vinterbro.
Tilstede: Trygve Elmenhorst, Odd Sveum, Arne Stuanes, Tore Husum, Tove
Heen, Grete Skrede, Svein Vangsøy, Bjørg Bromark, Jørgensen, Kari Karlsson,
Ulf Oppegård, Cato Waak, Bjørn Tørmo
Ås/Nordby var ansvarlig for arrangementet. Ulf Oppegård fra arrangørklubben
ønsket velkommen. Odd Sveum leste Lions etiske norm. Soneleder Trygve
Nordby ledet gjennomføringen av møtet. Følgende saker var oppe til
behandling:
Referat fra årets festaften for funksjonshemmede
Trygve orienterte om arrangementskomiteens evalueringsmøte.
Tilbakemeldingen fra lagene har vært positiv. Det har aldri vært flere
deltagere. Transporten fungerte stort sett bra. Det kom en del forslag til å
gjøre inngangspartiet til festlokalet litt mer innbydende ved å pynte med
plakater, blomster og Roll Ups.
Fra ett av lagene har det imidlertid kommet en del kritikk rettet mot blant
annet distribusjon av innbydelsen. Sonestyret har sendt svar til avsender av
brevet og takket for innspillene.
Konklusjon
Møtet konkluderte med at hovedinntrykket fra evalueringen var at festen var
svært vellykket. Vi innkaller på samme måte som i dag. Lederne av
aktivitetsklubbene kalles inn til et forberedende møte hvor blant annet
fordeling av inntekten ved lotteriet fordeles
.
Fordeling av lotteriinntektene ved årets Festaften
Trygve orienterte om det foreslåtte bilprosjektet som er et samarbeid med Ås
vg.skole. Sonestyret innstiller på inntektene fra årets lotteri, 16000 kr, går til
dette prosjektet. Skolen kjøper inn en brukt bil som elevene ved
bilopprettings- og lakkeringslinja setter i stand. Bilen gis til Håkonstoppen.
Det ble bemerket at aktivitetsklubbene bør trekkes inn i prosessen med å
bestemme hva disse midlene skal brukes til i fremtiden. Det ble foreslått å
lage en prosedyre for dette.

Konklusjon
Møtet gikk for at Ås vg. skole får penger til innkjøp av en brukt bil som så
settes i stand. Bilen gis til Håkonstoppen. Fra neste år etableres det en
prosess i forkant av festen hvor lagene inviteres til å komme med forslag til
hva pengene fra lotteriet skal benyttes til. Deretter bestemmer vi endelig
hvilken aktivitet som skal få skal få støtte.
Kontingent
I dag har ikke Sonen egen økonomi. Etter sonestyrets mening er dette
uheldig. Styret har diskutert om klubbene kan bidra med en mindre sum hver
slik at Sonen har noen midler å rutte med. Under diskusjonen kom det fram
at klubbene allerede betaler kr 10 pr medlem til distriktet. Disse midlene var
ment å gå til sonen. Trygve oppsummerte diskusjonen. Han mente at denne
saken ikke kan besluttes på sonenivå, men må opp til Distriktet.
Konklusjon
Styret lager et kort notat hvor vi foreslår at Sonen får en selvstendig
økonomi. Notatet legges fra på møtet med Sonelederne og Distriktet som
finner sted 19. mai då.
Lotteri i sonens regi
Det ble under denne saken vist til at man i Fredrikstad har et lotteri i sonens
regi som gir gode inntekter til klubbene. Trygve stilte spørsmål til møtet om
dette var en ide for en ny soneaktivitet i vår sone. Forslaget møtte stor
motstand. En av klubbene som hadde prøvd dette bemerket at det var tungt
og lite lystbetont arbeid.
Konklusjon
Vi går ikke videre med denne saken.
Vertsfamilier
Trygve orienterte om behovet for vertsfamilier til Sommercampen. Flere av
deltagerne har gode erfaringer med dette. Trygve oppfordret klubbene til å
prioritere arbeidet med å skaffe vertsfamilier.

Ja til Utdanning
Odd orienterte om status i dette arbeidet. (vedlegg). First Lego League starter
opp i september og av sluttes ved juletider. Hensikten med opplegget er blant
annet å oppmuntre til kreative løsninger på de oppgavene som gis, samt å få
ungdom til å samarbeide. I år skal man forske på resirkulering. Odd forfatter
et brev som klubbene kan sende til skolene i sitt område. Oppdraget blir
beskrevet i brevet. Det vil koste kr 3000 å melde på en gruppe. Det vil ligge
ved en brosjyre som presenterer opplegget. Odd lager også en oversikt over

hvilke skoler som har deltatt i dette opplegget tidligere. Materialet sendes
leder og sekretær i klubbene.
Evaluering av arbeidsåret
Trygve innledet til dette punktet og takket samtidig for god støtte fra
deltagerne og klubbene. Han oppfordret til en ærlig og oppriktig evaluering.









Man anbefalte styret å kvalitetssikre arbeidet med innkallingen til
neste fest for Funksjonshemmede for å fange opp den kritikken som er
kommet.
En av klubbene foreslo at det ble valgt et hovedtema for hvert
Sonemøte for å gjøre møtene mer attraktive for medlemmene.
Innledere til slike temaer kan være Lions fagsjefer, men det behøver
ikke være det. Man kan benytte representanter fra for eksempel
kommunen, bedrifter osv. hvis det er viktig for å belyse temaet.
Sonen bør etablere og drive en idebank som alle klubbene kan høste
fra og bidra til. Sonen bør ha en egen hjemmeside slik som klubbene.
Idebanken kan legges hit.
Sonestyret kan reklamere mer for egen virksomhet ved å besøke
klubbene. Det er også bindeleddet mot Distriktet.
Sittende sonestyre fikk gjennomgående positiv tilbakemelding fra
møtedeltakerne. Lederen fikk ros for sin måte å lede arbeidet på.

