Referat Sonemøte. Lions Club MD104J sone 3.
Sted: Café Trappané, ved SF Moss kino
Tilstede:
LC Rygge
LC Våler
LC Moss
LC Råde
LC Moss Øst

Dato 17.3 kl. 19:00

Odd Karlsen, Harald Hovde og Roy Barstad
Helge Aronsen og Tom Christiansen
Magne Benzen, Jon Holmsen og Svein J. Lie
Leif Erik Granseth
Per Arne Stensvold og Jan-Erik Lien

Saker til behandling:
1. Kort gjennomgang av Røde Fjær aksjonen.
Resultater bøssene:
Rygge 55 822 kr
Råde 39 000 kr
Våler 47 200 kr
Moss og Moss Øst 55 600 kr
Hva bør endres til neste gang?
Dag for bøsseaksjon: er fredag bedre fordi flere folk er hjemme? Mangel av
kontanter: Annen betalingsløsning? Liten suksess med musikkvideo og gallakonsert.
Det var flere kollisjoner med arrangementer for idrettslag som kunne ha hjulpet til.
Mangel på lokal markedsføring.
2. HC Fest. Arbeidsfordeling - mannskapsbehov - påmeldte.
Mat og drikke er under bestilling (Helge og Jon).
Minst halvparten av mannskapet bør være tilstede fra kl.14.00:
Råde 8
Våler 6
Rygge 4+7
Moss 9
Moss Ø 10
En pølsekoker er hos Lions Våler, og en hos Lions Moss. Ta med til HC festen.
Ta med Kjeler til pølser, smørekniver og kakespader. Husk skjøteledning.
Utlodning: Tre reisegevinster fra Våler, spill og kokebøker fra Moss Øst, blomster fra
Råde loddes ut, CD’er og promo-materiell fra Torgeir. Annet er velkomment.
Klubbene har betalt sin del av arrangementet. Råde etterlyser budsjett og Svein lover
å sende dette.
3. Ungdomsleir. Aktivitetsdag 25. juli.
Minst to medlemmer fra hver klubb er nødvendig mannskap på aktivitetsdagen.
Helge har bestilt kanoer, båt og fint vær på Dillingøy.
Soneleder inviterer til et møte for de som deltar fra hver klubb.
Tenk på alternativer for matservering, spør også Øyvind Falck.
Vertskap uke 29: Sonen bør hospitere minst 5. Råde tar to. Moss tar 3.
Spør i klubbene. Det er behov for flere plasser.

4. Ungdomsutveksling.
Det er ikke andre enn LC Moss som sender noen ut i år. Kan dette bli en
soneaktivitet? At vi som sone går inn med informasjon gjennom avisene og kanskje
sende en eller flere fra sonen i stedet for fra klubbene?
Kandidater kan være mellom 18 og 21. Flere destinasjoner i Europa er aktuelt.
Still spørsmål i klubbene om dette kan være en soneaktivitet og om innspill til
hvordan det kan organiseres og aktualiseres.
5. Distriktsmøte.
Noen saker vi bør samarbeide om?
Distrikts-sammenslåing er ikke et forslag denne gang. Det kommer et forslag om
hvordan en komite kan jobbe videre med organisering av distriktene.
Alle klubbene har registrert seg med delegater.
6. Samarbeid mellom sonene.
Soneledere og påtroppende soneledere i Distriktet blir innkalt til et møte med DG og
DG1 i mai. Dette samarbeidet har allerede medført at sonelederne har blitt inkludert
i distriktsrådet i større grad enn tidligere.
7. Eventuelt.
I.

Russen i Moss får informasjon og materiell fra NNPF (Norsk Narkotika Politi
Forening). Lions Rygge velger å støtte den lokale NNPF videre.
NNPF og Lions Norge snakker sammen om et samarbeid. Klubbene avventer
informasjon om hva samarbeidet med NNPF vil kreve.

II.

M-pro AS er en ny lokal leverandør av Lions gensere, piquet-skjorter, Capser
og andre tekstiler til god pris. www.m-pro.no
Tilpasning til ny logo kan sonen ta kostnaden på. Klubbene kan velge å
samarbeide om bestillinger med andre i sonen, eller ta kontakt direkte. Epost: post@m-pro.no

III.

Viktig at By-avisa blir kontaktet i tillegg til MA. PR er bevisste på å utarbeide
pressemeldinger som enkelt kan brukes av journalistene. Etter arrangement
er avholdt uten pressedekning, bør bilder og tekst sendes avisene.

17.mars 2015. Referent Jan-Erik Lien

