Sonemøte sone 7

Distrikt 104 J

Nr. 1 2015- 2016

Referat fra sonemøtet, Sone 7, 22.10.2015,
KL. 19.oo - 21.15, Bestyrerboligen, HUSEBY GÅRD
Tilstede: 15 medlemmer fra 7 av sonens 10 klubber, samt PRC Fredrik Knudsen, Past Soneleder Jon
Schöning Lie og Soneleder Anne Karin Haukaas.
Meldt fravær: LC Romerike Skanse
Fraværende: LC Skedsmo og LC Sørum Vest
1. Velkommen: Anne Karin ønsket velkommen, og ber om at vi i vår sone skal snakke MED våre
medbrødre og – søstre og ikke OM hverandre - negativt!
Hun leste deretter Lions Etiske Norm.
2. Presentasjon: Alle de fremmøtte presenterte seg kort og fortalte hvilken klubb de tilhørte.
3. Handlingsplan: Soneleder presenterte utsendt handlingsplan og ba om innspill. Møtet mente
planen var innholdsrik og ryddig satt opp, og hadde ikke noe å tilføye. Handlingsplanen er i tråd
med DG Helle F. Soos sin «Distrikts håndbok» som finnes på vår hjemmeside, distrikt 104J.
Anbefales lastet ned.
a. Soneråd. Vi har Past soneleder og Soneleder, men ikke Assisterende soneleder. Hvem kan
fremskaffe det?
Ansvar: Alle
Ut i fra «tur» så er det en fra LC Nittedal.
b. Frafall/Verving av nye medlemmer: Det var gjennomgående lite problem med frafall,
bortsett fra naturlig avgang. Det eneste problemet var at enkelte nye medlemmer ikke fant
seg til rette i klubbene og forsvant etter kort tid. Dette må vi ta hensyn til ved å søke å verve
flere av samme årgang, og gi de interessante oppgaver så raskt som mulig. Fadderordning.
Fet utarbeider et interessant vervebrev som skal benyttes i forbindelse med en aksjon, mens
Sørum utarbeider en brosjyre med bilder fra aktiviteter.
Fredrik minnet om at vi ved vervekampanjer fikk dårlig tid i selve vervekontakten, og måtte
planlegge samtalen grundig. Han sa også at vi måtte ha en eventuell samling av de vervede
så raskt som mulig og ringe de opp før møtet – og kanskje også tilby oss å kjøre de til de
første klubbmøtene.
Klubbmøtene må være sosiale, innholdsrike og givende!
HUSK å fordele Fagkontaktene (kopi fra vår hjemmeside):
IRK

Kontaktperson internasjonalt arbeid

TK
LDK

Kontaktperson informasjonsteknologi
Kontaktperson lederutvikling og
opplæring
Kontaktperson klubb- og
medlemsutvikling
Kontaktperson arbeid mot narkotika
Kontaktperson PR og informasjon
Kontaktperson ungdomsarbeid

MEK
NAK
PRK
YEK

Vil det være riktig å arrangere et vervemøte på sonebasis? – det ble det ikke stemning for,
men derimot å arrangere et Sonemøte med fokus på Lions arbeid og muligheter både for
nye og for «gamle» med behov for gjennomfriskning og inspirasjon.
Ansvarlig for å arrangere sonemøtet: Soneleder
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c. Fellesaktiviteter
i. Ungdomsutvekslingen
1. Sonens dag, en dag med besøk fra de utenlandske ungdommene som er på
leir i vårt Distrikt, har vært gjennomført av LC Lillestrøm og LC Strømmen.
Dette blir tema på neste møte – hvem overtar denne jobben?
Ansvar: Alle - kan vi ta dagen?
2. Hva med å ha en felles penge pott for å sende ungdommer ut?
Noen interessert, andre ikke. Tema neste gang.
ii. Fredsplakatkonkurransen
Arrangeres i Sørum kommune og Skedsmokommune. Skolevinnerne kåres lokalt i l.
a. november. 5.desember kåres distriktsvinner og før det kåres sonevinner av vår
sonekomite som består av Past soneleder, Soneleder og en kunstner, Kari-Anne
Handeland. Skolevinnertegningene overleveres Anne Karin etter nærmere avtale.
4. Møter i 2016. Lokaler og servering
a. Kapasiteten på bestyrerboligen er 18 – 20 medlemmer, og det ble spørsmål om hvor en
kunne finne et gratis lokale som kan ta større møter. Sørum har kanskje en slik mulighet.
Det gjelder 2 møter: 28.01 og 16.03.
Ansvarlig: LC Sørum, er lokalet ledig?
Treff for nye og Past presidenter er satt til 26.5. Bestyrerboligen reservert.
b. Utgifter til servering: Det var enighet om at soneleders klubb dekker utgiftene til servering
gjennom fiskalåret og at disse blir fordelt på klubbene ved årets slutt.
5. Løvelekenes Julecup. En turnering for mennesker med bistandsbehov som spiller håndball og
fotball – tenkt arrangert i Fredrikstad som en Distriktsaktivitet med støtte på kr 360,- pr klubb i
Sonen (se eget tilsendt brev fra DG). Dette ble avslått, selv om beløpet var ubetydelig, da flere av
klubbene hadde tilsvarende arrangementer lokalt. Hadde det vært snakk om støtte til lokale
deltagere til arrangementet, ville saken vært en annen.
6. Klubbaktiviteter, «Presidentenes hjørne»:
 Nittedal, 26 medlemmer: Målsetting: hvert medlem verver et nytt medlem! Helst under
pensjonistalder – også kvinner. Aktiviteter: Avtale med kommunen om «Mitt Valg» i barnehager og
skoler, samt aktiviteten «Vi bryr oss». Støtter også «Operasjon takknemlighet», som engasjerer
vanskeligstilte barn i hjelp til barn i Ungarn. Støtter Røde Kors og andre org. I integrering av
flyktninger.
Inntektsgivende: «Nittedals Verden», en bok som gis til alle husholdninger og innflyttere til
kommunen. Finansiert av annonsører. Øvrig inntekt fra sand og grasrot.
 Sørum, 28 medlemmer, hvorav 3 kvinner:
Aktiviteter: Tegnekonkurranse. Hadde avtale med samtlige skoler, 6. eller 7. klasse, som resulterte i
6 vinnertegninger og derav en vinnertegning fra klubben (pengepremier). Leir. Søker hvert år å
sende en ungdom til leir i utlandet. Innenlands sommertur for ungdommer uten tilbud. Samme
gruppe ungdommer får tilbud om «Fritid med bistand». «Sørumslekene», sommer og vinter. «Mitt
Valg» - både i barnehager og skoler. To ganger i året, hyggekveld på alle tre bo og
behandlingssentra. Matkasser kjøres ut til vanskeligstilte til jul. (Samarbeid med Sørum Vest,
Romerike Skanse og Sanitetskvinnene). Kunstprosjekt planlegges oppstart 2017. Sykhusklovnene.
Inntektsgivende: Tulipanaksjonen. Loddsalg. Søppelplukking. Rydding etter flom langs Glomma.
Strøsingel. Vedhogst i samarbeid med NAV. Salg glasskarafler.
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Aurskog/Høland, 32 medlemmer: Ingen aktiv verving.
Aktiviteter: «Mitt Valg» på tre ungdomsskoler. Ber om søknader til støtte til aktiviteter for barn og
ungdom.
Inntektsbringende: Sand/singel. Stort loppemarked. Tulipanaksjon og Røde fjær. Arrangerer
idedugnad for å få frem nye aktiviteter.
Lillestrøm, 18 medlemmer – 2 på vei inn.
Aktiviteter: Tilstellinger på Libos Bo og Behandlingssenter. «Mitt Valg», Flyktninge hjelp planlegges.
Sand på Torget. Gatemusikanter. 50-års jubileum: kr 100.000,- til lag og foreninger.
Sykhusklovnene. Fire hyggemøter med ektefeller.
Inntekter: Pølsesalg utenfor Kulturpuben. Røde Fjær og Tulipan. Grasrotandel.
Strømmen, 26 medlemmer – 1 på vei inn. Verver venner og bekjente. De nye har en yngre
bekjentskapskrets. 80% fremmøte – 2 langtidssyke bringer ned prosenten.
Aktiviteter: Har et godt medlemsblad. Møter med god mat og spesielle jule-/sommer-møte med
ektefeller. Lionsstubben, 5 km. Disponible kart til låns og stadig merking med Lions. Beskrivelser
med QR-koder. Lagt ut klopper og satt opp benker.
Støtter en rekke aktiviteter for barn og unge innen lokalområdet, bl.a. Strømmen Unified og Jolly
Friday. Støtter vårt eget prosjekt: Trevar’ns Venner og Sagelvas Venner.
Inntektsgivende: Bingo. Kirkegårdsvanning, 3 måneder. Søker nye inntektsgivende tiltak. Ikke
innsamlinger/loddsalg.
Fet, 24 medlemmer. Vil ha vervekampanje under julemarked.
Aktiviteter: Hyggekveld for gamle på Pålsetunet Bo og Behandlingssenter. I samarbeid med Røde
Kors arrangeres tur til Hurdal for barnevernsbarn. Sykhusklovnene. Støtte til psykisk syke til turer.
Vanskelig å få kontakt i kommunen.
Inntektsgivende: Kalender med bilder fra bygda, tatt av medlemmer. Kirkegårdsvanning. Strøsand.
Nedre Romerike, 16 medlemmer.
Aktiviteter: Hyggelige møter og eksekusjoner. Jolly Friday, pengestøtte og ett eller flere medlemmer
på de månedlige møtene. Home Start samarbeid med pengestøtte til «trengende barn». 4
fadderbarn i Uganda. Pengestøtte til skole/ aktivitetssenter for barn i Romania. 2 ungdommer til
Tanaleir. Div. andre lokale aktiviteter.
Inntektsgivende: Bingo og kunstutstilling i samarbeid med LC Skedsmo. Tulipan.

7. Sonenytt
Klubbene skal melde til Soneleder om aktiviteter frem i tid som kan inspirere andre og meldes
videre til Distriktet. Meldingen må inneholde: HVA, HVOR og NÅR. Dette er en forventning fra DG
som ber om at vi må bli flinkere til å fortelle hva vi driver med, markedsføring og inspirasjon!
8. PRC Fredrik Knutsen:
 Helsedans i sone 4 og 5. Har pågått i 30 år og er godt beskrevet i DG’s brev gjennom årene. 250 –
300 deltakere og orkestrene spiller gratis. Kostnad kr. 3.000,- per sone.
 «Mitt kjære eie», skriv og eiendeler fra kjente personer gjennom tidene, finnes sentralt og kan
lånes ut til utstillinger.
 «Del ut klær til asylsøkere» kampanje på Facebook som ønskes spredd.
 Nettbutikken til Lions er under oppbygging
 Kortterminal til smarttelefon kjøpes rimelig hos Claes Ohlsson og kobles til klubbens kto.
 «Lions Norge rundt» ble ikke noe tema
9. Utmerkelser, årsjubileum, tilsendt fra LC Internasjonalt ble utlevert til presidentene.
Strømmen, 23.10.15. Referent Jon Schöning Lie / korrigert, godkjent Anne Karin Haukaas
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