Sonemøte 4.
Den 29.april 2015 kl. 1900
Sted: Askim FK Klubbhus.
Agenda:
1. Lions etiske norm.
2. Liten kommentar til referatet fra sonemøte 3. Beløp rettes til 80.000 ikke 30.000.
Einar retter opp dette.
3. Informasjon fra klubbene om Tulipanaksjonen 2015. Vellykket aksjon. Alle klubbene
var fornøyd med oppslag i lokalavisen. Fin omtale og god felles markedsføring. Følges
opp til neste år. Klubbene informerte om sine organiseringer av salget. Alle melder
som at det meste ble solgt. Torsdag er en god dag med tanke på dørsalg. Tips om
betalingsformer kan være giro. LC Mysen har god erfaring med dette, men det krever
litt etterarbeide. Det ble også diskutert mulig bruk av terminaler. Økende problem at
folk ikke lengere har kontanter.
4. Søknad fra Moen Skole i Askim om midler til Det er er mitt valg.
Litt ekstra utfordrende da LC Askim ikke lenger er aktiv.
Vi må få frem et budsjett og sjekke om muligheter for sentral støtte.
Klubbene i sonen diskutere muligheten av å bevilge 3000.- pr klubb for
oppstartsperioden. Soneleder ber om at dette behandles og meldes tilbake til han
før ferien.
5. Oppsummering Hånd i Hånd:
Klubbene etterlyser regnskap og tilbakemelding på dette. Usikkerhet rundt tall.
Henstilling fra banken i Trøgstad om at søknad om støtte sendes i desember måned
for påfølgende år. (søk før nyttår).
6. FLL
Klubbene oppfordres til å jobbe aktivt med FLL.
LC Trøgstad skal prøve til høsten. Håper flere gjør det samme. Fint om vi kan få til 1
klasse pr klubb. Kostnad pr klasse ligger på ca. 2500.- kr. Kopi på invitasjon fra Inspiria
sendes alle presidenter og sekretærer i klubbene. Kan vi kjøre noen lærere ned til
Inspiria?
7. Sykehusklovnene.
Undertegnede informerte om sine tanker rundt dette og refererte til presentasjonen
og informasjonen som ble gitt på årsmøte. Det virker som flere synes at kan være

noe å se nærmere på. Viktig at klubbene får informasjon om hva dette er. Det
fremskaffes informasjon og presentasjonsmateriell til klubbene. LC Skiptvet og Roar
Eng undersøker dette. Påtroppende soneleder følger opp saken videre inn i 2016.
8. Eventuelt.
Status videre drift LC Askim. Ingen løsning så langt. Ikke lett å finne nye
initiativtakere. Det jobber videre med stand i Askim. Har noen tid til å bidra?
Klubben nedlegges 1.7 hvis vi ikke finner noen løsning.
Soneleder har undersøkt litt rundt noen generelle søknader om støtte som har
kommet inn.
MS Forbundet.
Polioskadde i Østfold.
Sorg og omsorg.
Vi bør ha en koordinering av slike saker. Kan dette løses på følgende måte.
Soneleder går igjennom saker og sender ut en uttalelse om anbefaling eller ikke
sammen med saken til kubbene. Endelig behandling skjer hos klubbene. Viktig med
et enkelt og rasjonelt system rundt dette.
Soneleder var positiv til Sorg og omsorg. Disse kan inviteres på et sonemøte for å
informere om hvordan de jobber.
Minner om fredsplakat konkurransen før ferien.
Vi mangler ASL for neste år.
Kan LC Rakkestad stille med en person 2016/17, LC Marker 2017/18 og Skiptvet
2018/19?
Ungdomsleir i sommeruke 31.
LC Skiptvet etterlyser noen som kan ta ansvar for lunch serveringen.
Programmet blir gruvebesøk og Vamma kraftverk.
Ca. 25 ungdommer.
Det er stort behov for vertsfamilier.
Tilstede:
LC Mysen: Rune Lysaker og Dag Fossheim
LC Marker: Øyvind Lippestad Arne Dehli
LC Hobøl: Petter Skaar og Knut Olav Gaaseby.
LC Rakkestad: Thomas S. Karlsen,
LC Trøgstad: Vidar Sørby, Bjørn Ekeberg, Axel G. Kvakstad.
LC Skiptvet: Roar Eng, Øistein Svae, Einar Kittelsen

