Referat fra sonemøte 1 sone1 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 24. september 2015
Sted: Høk kro.
Til stede: Frank Nordahl, LC Skjeberg, Erling Aabakken, LC Halden, Yngve Kristoffersen og
Bjørn Harald Kristiansen, LC Sarpsborg, Hugo Olsen og Bjørn Kristiansen, LC Varteig,
Torgunn Magnussen og Berit Heder, LC Borg, Kai Magnussen, Inge Fjærvik og Hans Arild
Jaksjø, LC Greåker.
Gjester: Stefan Trygve Soos og Gunder Andersson, LC Fredrikstad/Sorgenfri
Agenda:

1. Lions Etiske norm
2. Åpning og kort presentasjon
3. Evaluering av Ungdomsleiren 2015 – Sone 1 v/YEC Stefan Soos
4. Lions Norge rundt – prosjekt og arrangementer som i 104J kan være
aktuelle for besøk fra GRL Kay Arne Sørensen
5. Fredsplakatkonkurransen
6. Soneledelsen
7. Eventuelt
8. Lions mål

1. Lions etiske norm ble lest av Inge Fjærvik
2. Evaluering av ungdomsleiren 2015 – Sone 1
Stefan Soos gjennomgikk sommerens ungdomscamp.
Sone 1 ønsket i år – som i fjor, ungdommene velkommen til Inspiria Science senter i
Sarpsborg og Fredriksten festning i Halden. Tilbakemeldingene fra ungdommene var
meget gode i år, selv om man var litt plaget av lydprøver til «Allsang på grensen» på
festningen.
Derfor ble man enige om å «snu» programmet neste år slik at man først besøker
festningen og avslutter dagen på Inspiria.
I 2016 vil hele programmet tidligerelegges en uke, slik at leiren arrangeres i uke 28, 29
og 30.
Stefan viste en video fra leiren hvor 25 ungdommer fra 17 forskjellige nasjoner,
inkludert en norsk deltaker, bygger nettverk og vennskap over landegrensene.
Past soneleder – Hans Arild Jaksjø opplyste at Sone 1 hadde en samlet utgift på 15 500
kr. ved årets leir. Sonene får dekket 5000 kr av sine utgifter i forbindelse med leiren
mens resten – kr. 10 500 blir fordelt på klubbene.

3. Lions Norge Rundt
Soneleder Kai Magnussen orienterte om mottatt forespørsel fra Lions vedr. ønske om
tilbakemelding om prosjekter og arrangementer som kan være aktuelle for besøk av
GRL Kay Arne Sørensen.
Kunst & Hobby utstillingen i november ble foreslått som et mulig arrangement.
Soneleder anmodet klubbene om å gi tilbakemelding til ham dersom man hadde andre
forslag.
4. Fredsplakatkonkurransen
Det er kun to av klubbene i Sone 1 som har skoler med i fredsplakatkonkurransen.
Soneleder anmodet alle klubbene om å aktivisere seg i denne verdensomspennende
konkurransen.
De klubbene som har deltakere med, må levere tegningene til soneleder før utgangen
av oktober. Sonevinner blir kåret på sonemøtet 5. november.
5. Soneledelsen
Soneleder informerte om at handlingsplanen for 2015-2016 var utarbeidet av ham og
past soneleder i felleskap – og at den nødvendigvis bærer preg av det. Derfor er en av
de viktigste oppgavene i sonen være å få etablert en oppegående soneledelse bestående
av soneleder, assisterende soneleder, past soneleder og sekretær. I øyeblikket er det å
få valgt en assisterende soneleder som er mest presserende.
Samtidig er det viktig å gjøre sonemøtene mer interessante, med besøk av fagsjefer og
lignende. Man bør også invitere klubbens nye medlemmer med på sonemøtene for å gi
dem et bedre innblikk i Lions arbeid.
6. Eventuelt
a) Det ble stilt spørsmål om hva som har skjedd videre vedr. Sykehusklovnene. Dette
er ment å være et prosjekt for Sone 1 og 2 i fellesskap. Det er kommet
tilbakemelding fra flere klubber som støtter forslaget. Soneleder kontakter Maria
Stave i Sone 2 for videre fremdrift.
b) DG Helle Soos ber om at klubbene gir tilbakemelding til henne når de har en type
aktivitet på gang, slik at hun får tatt dette med i sitt månedsbrev.

7. Lions mål ble lest av Inge Fjærvik

Hans Arild Jaksjø
Referent

