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 21.5 kl. 19:00

Tom Erik Pollen
Helge Aronsen og Tom Christiansen
Sverre A. Lolland og Svein J. Lie
Leif Erik Granseth
Per Arne Stensvold og Jan-Erik Lien

Informasjon fra Soneleder.
Tirsdag ble de avholdt et soneledermøte.
Sonelederne er enige om å fortsette arbeidet med forslag til hvordan soneleddet bør
organiseres. De avtroppende sonelederne vil lage en skisse.
Angående sone-økonomien: i vår sone er så langt LC Moss kasserer med egen konto for
formålet. Kanskje kunne dette organiseres via distriktet?
Fra onsdagens distriktsrådsmøte varsles det at fagsjefer får mindre plass på disse møtene.
Årets presidentmøte blir organisert annerledes og det vil bli invitert fagkontakter fra
klubbene til kursing. Tre timer på en lørdag. Kanskje i Moss. Innkalling kommer.
Ungdomsutveksling: Alle besøkende ungdom er plassert.
For øvrig:
Vi diskuterte Røde Fjær aksjonen og resultatet av aksjonen. LC Moss gir 1 500,- kroner nå i
ettertid for å bidra til å rette opp resultatet. Dette blir også en sak på Riksmøtet.
Hver klubb bør rapportere sine transaksjoner på aktivitetskontoen til Lions sentralt.
Påtroppende soneleder ønsker bevilgningstallene fra klubbene for 2014 – 2015 på første
sonemøte til høsten.
Saker til behandling:
1.

HC- festen, evaluering
MA stilte opp og festen fikk positiv omtale. Gjestene hadde det bra.
Økonomien er god. Støtte fra Moss Kommune på kr. 10.000,Vi savner fra de andre kommunene.
Preliminær dato for neste års HC-fest: søndag 13. mars

2.

Bevilgning
Fra loddsalg har vi 8 738,- som vi runder opp til 10 000,- som skal deles ut til IL Tempo
Moss lilleputtavdeling 6 000,- og 4 000 til Autismeforeningen.

3.

Sykehusklovner
Forslag fra sone 2 om å gi støtte til sykehusklovnene. Forslaget må følges av en plan
for summer og organisering. Sone 2 inviteres til et sonemøte når de har et forslag.

4.

Aktivitetsdagen
Meld inn to fra hver klubbene til Helge Aronsen.
LC Våler henter inn tilbud på maten.

5.

Dato for sonens presidentmøte: 17. juni kl. 19:00.
Innkalling kommer.

6.

Eventuelt.
LC Rygge: Samarbeidet med NNPF fortsetter arbeidet med russen med foredrag og
utdeling av t-skjorter. Nå er søknaden fra foreningen på kr. 15 000,Skal klubbene gå sammen om en slik bevilgning?
Svein: skal vi søke tulipanfondet? Rygge gjør det, så tar klubbene en avgjørelse om
bevilgninger etter svaret kommer.
Svein: Skal vi koordinere ungdomsutvekslingen slik at framstøt til skolene gjøres i
fellesskap? Klubber som ønsker å sende ungdom ut av landet bør snakke sammen.

21. mai 2015. Referent Jan-Erik Lien

