Referat:
Dato:
Sted:
Arrangør:

Sonemøte 1
30.09.2015
Kl. 19.00 til ca. 21.00
Vonheim Samfunnshus, Skiptvet
LC Skiptvet

Tilstedet:
Sverre Gjulem Rakkestad
Jens Anstensrud Høbøl
Erling Omholt Trøgstad
Bjørn Ekeberg Trøgstad
Christer Hedenskog Skiptvet
Iver Holene Skiptvet
John Elias Oroug Spydeberg
Odd Myrvang Mysen
Rune Lysaker Mysen
Øyvind Lippestad Marker
Arne Dehli Marker
Øistein Svae Skiptvet
Roar Eng Skiptvet
Dag Fossheim Mysen
Einar Kittelsen Skiptvet
Gjester:
Maria Stave Fredrikstad Sorgenfri
Hilde Fredriksen Fredrikstad Sorgenfri

Lions Distrikt 104 J Sone 4
Soneleder 2015-2016:
Dag Fossheim
Telefon: 90879551
e-post:
dagfossheim@gmail.com

REFERAT




Dag Fossheim ønsket velkommen til første sonemøte i sone 4 for sesongen 2015-2016.
Lions etiske norm ble lest av Einar
President Roar Eng informerte om LC Skiptvet:
 Roar Eng ønsket velkommen til Skiptvet og klubblokale Vonheim som LC
Skiptvet bruker til sine medlemsmøter.
 For tiden har LC Skiptvet 24 medlemmer, men ønsker flere medlemmer.
 LC Skiptvet kjører ut med varm mat til eldre i bygda hver tirsdag.
 Ny aktivitet av er trykking og salg av matrikkelen. Har nå solgt 1074 eksemplarer.
 LC Skiptvet har aktivitetshytta Furukollen som vi har i kommuneskogen sør i
Skiptvet. Er åpen hver søndag i vinterhalvåret. Skolen bruker hytta som turmål
og SFO bruker hytta. Langs stien opp til hytta er det merket med plakater på
veien med informasjon om dyr og naturen.
 Søppelstativer kan kjøpes av LC Skiptvet med og uten tak.
 Mekkegarasjen for ungdom er åpen hver torsdag
 Vi planlegger å bygge utsiktstårn ved hytta. Fra tårnet vil det være mulig å se
båtene i Oslofjorden og 7 – 9 kirkespir.



Referat fra presidenttreffet på Høgli i Mysen i 10 juni 2015 ble godkjent, men det ble
etterlyst regnskap fra Hånd i Hånd. (Se sak under eventuelt)



Kort referat fra rådsmøte 5. september.
 Distriktsguvernør Helle Soos oppfordrer til å tenke igjennom hvordan vi skal
bruke Lions etiske norm på medlemsmøter, sonemøter og distriktsmøter.
 Det bør settes fokus på klubbutvikling og styrke klubbfølelsen innad i klubben.
 Det oppfordres til å jobbe mye mer på tvers av klubbene i distriktet og sonene.
Det er stor forskjell på hvordan sonene er organisert. Det vil antagelig komme
retningslinjer for hvordan sonene skal organiseres og fremstå.
 Dersom vi har innspill til endring av lover kanaliseres dette gjennom soneleder til
distriktets styre.
 Ungdom leir er flyttet til uke 28,29,30 på grunn av at det er 53 uker i neste år
datoen er omtrent den samme.
 Det var liten oppslutning på presidenttreffet, fra sone 4 var det kun presidenten
fra Hobøl som var representert.
 Kreativ debatt om klubb, medlemsutvikling, opplæring og lederutvikling.



Eventuelt.
 John Elias Oroug informerte om regnskapet for Hånd i Hånd. Regnskapet viser
at noen av klubbene ikke har etterlevd sine forpliktelser. Regnskapet viste et
overskudd på kr. 9800, Søknad fra ME rammede ungdommer i Østfold og Prostatakreft blir avslått. Lions
skal ikke støtte andre foreninger og lag.






Det skal selvsagt være mulig å støtte lokalt der LC-klubbene har samarbeid med
en lokalt lag eller klubb.
Det er innkalt til soneledermøte 8 oktober. Hvis noen har innspill til saker som
bør tas opp ta kontakt med Dag.
Ny ASL fra Rakkestad blir Sverre Gjulem for inneværende år.
Ny liste over sonemøte dager vil bli sent ut av Dag.



Besøk av GMT (medlemsutvikling) Hilde Fredriksen og GLT (Opplæring) Maria Soos
Stave.
 Hilde og Maria kommer fra en ny oppstartet klubb LC Sorgenfri en blanda klubb
med hvor Roar Eng er mentor for klubben. De har dratt i gang møter for barna
som er klubb medlemmene, samtidig med medlemsmøtene.
 Maria informerte om hvordan vi bør organisere og rekruttere til verv i klubben og
rekrutering av medlemmer.
 Kanskje vi skal kalle dugnader for prosjekter i stedet slik at vi kanskje kan få med
oss noen yngre medlemmer.
 Vi fikk en god diskusjon om hvordan vi bør organisere klubbene for å få rekruttert
flere til klubben.
 Det er mulig å opprette en filial klubb som inneholder damer som har egne møter
og kan senere bli fullverdige medlemmer av klubben.
 LC Marker inviterte noen som ikke var tilknyttet Lions for å fortelle om hva de
mente Lions drev med og hva Lions står for.
 Vi bør se på andre muligheter for å samarbeidet på tvers av klubbene i sonen om
felles aktiviteter.
 Det ble diskutert om sonemøtene kanskje burde brukes som arena for kursing og
opplæring på flere nivåer. For eksempel bør presidenttreffet i juni inneholde
opplæring av neste års presidenter.



Lions mål ble lest av Einar.

