Referat sonemøte 1 sone6 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 24. september 2015. Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Øvre Rælingen Kirke (ØRK) Øvre Rælingsveg 36
Til stede:
Enebakk: Per Eivind Grosvold, Aksel Bøhler, Stein Lysaker
Lørenskog: Jan Hvoslef
Lørenskog V: Kjell Løvseth og Kjell A. Andersen
Lørenskog Ø: Torgeir Olavsrud, Arild Melleby
Lørenskog/FJ: Tove Høver
Rælingen: forfall
Rælingen/Petrine: Sissel Sjølli og Åse M. Aamodt
Sak nr.
1/15

2/15

3/15

4/15

Hva
Velkommen og Presentasjon
Leder ønsket velkommen, past president leste lions etiske
norm
Godkjenning av referat fra forrige møte
Korreksjon navn – riktig er: Tove Høver
Referat fra sonemøte sendes bare presidenter i klubbene
som sørger for å spre dette videre til sin klubb. Tom
Schrøder Nilsen sendes også referat. Det brukes mal for
referat til sone, dette referat er et eksempel.
Sonenytt:
Presidentene/representanter for klubbene informerte om
aktiviteter som var gjennomført/skulle gjennomføres. Som
eksempel nevnes: Deltakelse på bygdedager, blomster salg,
produksjon av fastelavens ris, mannekeng oppvisning,
sykehjems besøk, strøsingel produksjon, søknad om midler
fra Gjensidigestiftelsen, Kjenn aften, kunstutstilling,
Klovnelotteri, ulike samarbeidsprosjekter mellom klubber,
kaffe og vafler i forbindelse med influensavaksine. For
øvrig vises det til folder/program som tre klubber leverte til
soneledelsen, resterende kommer med program så fort
dette er tilgjengelig
Div fra DG
Det ble vist til DG`s handlingsplan
Kurs for soneledere og presidenter > se oversikt på
nettsiden til LC

Ansvarlig
Soneledelse

Presidenter og
soneledelse
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6/15

Handlingsplanen
Fredsplakatkonkurransen
Egnet tegnepapir kan kjøpes i forretning i Oslo (Enebakk
har navn på denne) Lørenskog får papir fra bedrift i
Lørenskog. Konf brev som er sendt presidenter. 26
november kåres sonevinner
Norge Rundt – Guvernørrådsleder ønsker å besøke alle
distrikter
Aktuelt arrangement for å invitere guvernørrådsleder er
Lørenskogklubbenes fellesmøte på Losby 3. mars 2016. Jan
Hvoslef mottok forespørselen for å legge den fram for
Losbygruppa.

7/15

Ordet fritt
Ass soneleder foreslo at rekruttering (som sannsynligvis de
fleste klubbene er engasjert i) kunne være tema på
sonemøte 28 januar 2016. Soneledelsen forbereder et
opplegg for dette.

8/15

Eventuelt


Årsrapport sendes sonen når denne er klar.



Søknader – klubber samarbeider om behandling av
disse og søker om midler i samarbeid (eks
(Gjensidigestiftelsen)

SL. Åse M. Aamodt 975 11 937 – LC Rælingen/Petrine
Ass. Arild Melleby 918 13 360 – LC Lørenskog Øst
Past. Kjell A. Andersen 91889607 – LC Lørenskog
Referent
Arild Melleby
Ass. Soneleder
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