Referat sonemøte 1 sone5 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 24. september 2015 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter Tårnåsen i Oppegård

Tilstede:
Navn
Rune Lien
Georg Stub
Oddvar Haga
Arne Stuanes
Solveig Moe-Helgesen
Laila Fimland
Jan-Kåre Martinsen
Trond A. Brandvold
Odd. W. Sveum
Helle Soos
Bjørn Tørmo
Trygve Elmenhorst
Ole Jørgen Klaussen

Klubb
LC Langhus-Siggerud
LC Ski
LC Ås
LC Ås
LC Ås/Eika
LC Ås/Eika
LC Oppegård
LC Nesodden
LC Vestby
LC Fredrikstad/Sorgenfri (DG)
Soneleder
LC Drøbak/Past Soneleder
LC Oppegård/Ass.soneleder

1. Velkommen - LC Oppegård ønsket velkommen til sonemøte. Bjørn Tørmo åpnet
sonemøte og gikk gjennom agenda for møte. Agenda ble godkjent (Punkt 1 – 8).
2. Lions etiske norm - Lest av Past soneleder, Trygve Elmenhorst
3. Referat fra presidenttreffet – Lest av soneleder -Godkjent
4. Presentasjon av DG Helle Soos – Soneleder Bjørn Tørmo introduserte
5. Helle Soos orienterer om sin handlingsplan for Lions-året 2015 - 2016
"Learning by Sharing - Sharing is Caring"
Helle Soos fremførte ett engasjert foredrag for å presentere seg selv som DG.
Hun var blant annet spesielt innom tema angående flyktningsituasjonen i Norge, med
flyktninger fra Syria, og at Lions her har oppgaver de kan bidra med.
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Håndbok for Lions Distrikt 104 J ble også presentert, og ble anbefalt spredd blant
medlemmene.
Det ble også gjort oppmerksom på at Lions Club District 104J har egen lukket side på
Facebook. Ta kontakt med ITC Roy Barstad om du ønsker å bli invitert.
Konklusjon
Styret vil arbeide for at medlemmene blir oppmerksomme på håndboken og kan oppgi
at den finnes under menypunktet «Distriktstyre og – råd» på Distrikt J på lions.no. Du
finner den også om du søker på sonenytt fra sone 5. Søk på sone5 (uten mellomrom)
på toppen på hjemmesiden.
6. Orienteringer: Status i prosjektet "Ja til utdanning" - Klubbene orienterer.
Mitt Valg
LC Drøbak har inngått avtale med 3 skoler;
Drøbak skole, Heer skole og Monte Sorry skole. Avtalen har en varighet på 5 år.
LC Nesodden har kjørt oppfriskningskurs for 5 barneskoler og har budsjettert for å
arrangere kurs for ungdomsskolene i kommunen.
LC Vestby er i dialog med kommunen om å innføre dette på barneskolene.
Samtaler så langt viser en positiv holdning.
De er også i forhandlinger med fotballklubben HSV om innføring av Mitt valg.
LC Ås – LC Ås/Eika har i 2014 – 2015 holdt kurs for Ås videregående skole, Åsgård
skole. Har for denne perioden avtalt kurs med Rustad skole og oppfølgingskurs for
Åsgård skole.
LC Langhus-Siggerud har holdt kurs for 1 barnehage.
LC Oppegård har holdt kurs for Vassbonn og Greverud skole.
Konklusjon
Arbeidet med mitt valg er i godt gjenge ute i de fleste klubbene.
Fredsplakatkonkurransen
I vår sone er det klubbene Ås, Ås Eika, Ås Nordby og Lc Vestby som arrangerer
tegnekonkurransen. Dette er en fin anledning til å markedsføre Lions.
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Konklusjon
Når det gjelder denne aktiviteten er det muligheter for forbedringer. Saken vil bli
diskutert i styret og lagt fram til diskusjon på det neste sonemøtet.
IT-Lions hjemmesider
Nest sonemøte i Ski torsdag 26. november vil blant annet bli viet dette tema.
Konklusjon
Klubbenes ønsker mht. hjemmesider, facebook mv. bes forberedes til møtet. Web red.
i distriktet Tom Schrøder-Nielsen fra LC Vestby vil svare på hva som kan innfris.
7. Ordet er fritt
Flere spørsmål, og spesielt rundt flyktningsituasjonen og hvordan Lions klubbene kan
bidra både i den akutte situasjonen, og kunne bidra når flyktningene skal ut i
bosetting.
8. Eventuelt
Lions Clubs Internationals president Dr. Jutsuhiro Yamada kommer på besøk til Norge
6-10 november 2015. I den anledning inviteres til et Lions-seminar med middag på
Bølgen og Moi Høvikodden søndag den 8. november kl 17.
Påmelding
Ønsker du å delta på arrangementet må det dekkes av det enkelte medlem med
kr 450,- pr. person til kontonummer 9001.23.04268. Merk innbetalingen med navn.
Påmeldingsfrist/ betalingsfrist er den 4.11 2015. Drikke betales av den enkelte.
Se også Lions Norge hjemmesider og elektronisk påmelding.
Møte slutt klokken 21:00frst
Bjørn Tørmo
Soneleder

Ole Jørgen Klaussen
Sekretær

Tilleggskommentar fra soneleder:
Jeg ønsker å lage en aktivitetskalender med alle klubb- og soneaktiviteter dette lionsår. DG og andre vil da
kunne bli bedre informert hva som skjer i vår sone. Vennligst meld inn aktiviteter og datoer til meg, så
kommer de med i kalenderen.
Klubbene i sonen har meldt inn følgende utadvendte aktiviteter i oktober 2015:
1. LC Ås og Ås/Eika arrangerer «Kulturdagene i Ås» i perioden 9. til 18. oktober. Se artikkel.
2. LC Vestby arrangerer høstutstilling på Vestby videregående skole 17. og 18. oktober. Se artikkel.
3. LC Vestby arrangerer eldrefest for Vestbys pensjonister på Vesby videregående skole 22. november.
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