Referat fra presidenttreff i Sone 5 – Distrikt 104 J - 11.06.15
Tilstede: Bjørn Tørmo- Soneleder, Trygve Elmenhorst - Past soneleder, Odd
Sveum - LC Ås/ Nordby, Tom Schrøder Nielsen - Web- red., Ulf Oppegård - LC
Ås/Nordby, Arne Stuanes - LC Ås, Laila Fimland – As/Eika, Trond A. Brandvold LC Nesodden, Reidar Elnan – LC Nesodden, Stene Jørgensen – LC Ski, Kjell Skas
– LC Vestby, Kari Karlson – LC Langhus/Siggerud, Svein Vangsøy, - LC Oppegård,
Bjarni S. Einarsson – LC Drøbak
Møteleder: Bjørn Tørmo- Soneleder
Referent: Bjørn Tørmo – Soneleder
Åpning: Soneleder ønsket deltakerne velkommen til presidenttreffet på Son kro
og takket LC Vestby som sto for arrangementet.
Lions Mål: Past soneleder leste Lions mål.
Presentasjon: Kort presentasjon av den enkelte deltaker.
Agenda: Soneleder gjennomgikk agendaen. Punktet med Helge Toftners
foredrag om det pågående Lovarbeidet i Lons sentralt måtte utgå. Det ble
erstattet av et foredrag om Lions sitt Ikt system av Tom Schrøder-Nielsen.
Konklusjon
Med denne endringen ble agendaen godkjent.

Sonens handlingsplan for Lions året 2014 – 15
Past soneleder gjennomgikk planen med utgangspunkt i sonens årsrapport for
Lionsåret 2014-15. Han fokuserte på arbeidet med årets festaften for
funksjonshemmede. Det er utarbeidet en kjøreplan for festen som

oppsummerer alle arbeidsoppgavene. Det er lagt ned mye arbeid i å
effektivisere invitasjonen og påmeldingen til festen slik at den når alle aktuelle
deltakere. Planen vil bli lagt ut på Lions – nettet. Han trakk også fram årets
Rødefjær aksjon og tulipanaksjonen.
Konklusjon
Planen ble tatt til etterretning.

Sonens handlingsplan for Lions-året 2015-16
Soneleder presenterte planen som var vedlagt møteinnkallingen.
Konklusjon
Med noen mindre merknader ble planen godkjent (Vedlegg). Nye prosjekter:
Lovarbeidet i Lions, IT – prosjekt, Sonens rolle i Lions organisasjon.

Handlingsplan for vedlikehold av Lions – IKT system
Tom Schrøder-Nielsen (Web-red) orienterte om Lions IKT system med
utgangspunkt i handlingsplanen for dette arbeidet for 2015-16. (vedlegg) Alle
klubbene har fått sin hjemmeside under Lions Norge. Via denne kan alle lese de
siste nyheter fra klubben, distriktet og Lions Norge. Videre skal arbeidet sikre at
løpende distrikts- og sone informasjon blir lagt ut på distriktets hjemmeside, og
at klubbene holder Lions norske medlemsregister á jour. Tom legger opp til å
orientere om dataopplegget på klubbmøtene hvis det er ønskelig.
Eventuelt
Ingen saker.
Dette referat samt vedlegg finner du på nett under menypunktet "Offentlig medlemsinfo"
på distrikt J. Dokumentene er sortert i datoorden.
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