Referat fra sonemøte 2 sone1 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 5. november 2015 kl. 19.00
Sted: Høk kro
Til stede: Frank Nordahl, LC Skjeberg, Erling Aabakken, LC Halden, Yngve Kristoffersen og Hedvik
Sørli, LC Sarpsborg, Bjørn Kristiansen, LC Varteig, Torgunn Magnussen og Marit Reium, LC Borg,
Karsten Jacobsen og Dagfin Reium LC Tune, Mette Saxsæter, LC Halden/Iddefjord, Kai Magnussen,
Hans Arild Jaksjø, Frode Danielsen og Inge Fjærvik, LC Greåker.

Agenda:

1. Lions Etiske norm
2. Åpning og kort presentasjon
3. Kan vi gjøre Det er mitt valg, First Lego Legue og Fredsplakatkonkurransen
til et felles sone prosjekt? Og gjøre prosjektet mer interessant for alle klubbene
i sonen?
4. Status i klubbene . Hva skjer?
5. Sykehusklovnene – status
6. Fredsplakatkonkurransen
7. Eventuelt
8. Lions mål

1. Lions etiske norm ble lest av Torgunn Magnussen
2. Åpning og kort presentasjon
Soneleder Kai Magnussen åpnet møtet og ønsket velkommen. Han ville snu litt på agendaen
og startet med …
3. Status i klubbene, hva skjer?
Ordet gikk rundt bordet, idet de enkelte klubbene redegjorde. Felles for alle var høy snittalder
og liten tilvekst. Det var ulik grad av aktiviteter i klubbene, ikke alle medlemmene var like
aktive. Klubbene hadde ulike, lokalt tilpassede aktiviteter. Sonelederen utfordret klubbene til å
tenke nytt. Det kan tenkes at å knytte seg opp mot spesielle prosjekter kan få nye mennesker
interessert i Lions´s arbeid. Videokonferanser ble nevnt, SKYPEmøter likeså. Klubbene må
kanskje tilpasse seg til medlemmene, f eks ved å innrømme helt eller delvis dugnadsfritak for
de eldste, tillate medlemmer ekstra mye fravær o l.

4. Kan vi gjøre Mitt valg, First Lego League og Fredsplakatkonkurransen til et felles
soneprosjekt? Og gjøre prosjektet mer interessant for alle klubbene i sonen?

Soneleder uttrykte et sterkt ønske om et bedre kontakt og samarbeid innad i sonen, først og
fremst mellom Sarpsborg- og Haldenklubbene. Vi har mye å samarbeide om. Karsten
Jacobsen har laget et opplegg for FLL, soneleder vil koordinere et utspill overfor klubbene.
Om fredsplakatkonkurransen, se pkt 6. Filmen ”Det røde eplet” er også noe å samles om, den
omhandler narkomani og fornedrelse. Her kan en tenke seg å reise rundt i klasser på
ungdomsskolene, f. eks. sammen med en tidligere narkoman og vise og snakke om filmen og
narkotikaproblemet.
5. Sykehusklovnene
Det ble stilt spørsmål om hva som har skjedd videre vedr. Sykehusklovnene. Dette er ment å
være et prosjekt for Sone 1 - 2 og 3 i fellesskap. Flere klubber støtter forslaget. Soneleder har
kontaktet Maria Soos Stave i Sone 2, som står for videre fremdrift.
6. Fredsplakatkonkurransen
Det er kun to av klubbene i Sone 1 som har skoler med i fredsplakatkonkurransen. Frode
Danielsen redegjorde kort for konkurransen og konkurransereglene. To tegninger ble disket
pga. disse reglene, og hver av møtedeltagerne måtte stemme på en av fem flotte tegninger.
Tegningen fra Tindlund Skole, ble nesten enstemmig valgt som vinner.
7. Eventuelt
a) DG Helle Soos har sendt et brev med anmodning om støtte til Løvecupen, som nå blir å
hete Lions Cup. Klubbene ble enige om å støtte med kr 400 pr klubb.
b) Mateskeprosjektet til beste for vanskeligstilte familier i Sarpsborgdistriktet er i rute.
c) LC Tune og Karsten Jacobsen har foreslått å satse på ”Ja til utdanning” og laget e 4-siders
skriv i A5: ”Forslag til nye forebyggende barne- og ungdomsaktivitet i Lions Norge fra
LC Tune”. Soneleder tar det videre til neste Distriktsmøte.
d) Soneleder ønsker å komme rundt i klubbene med ”En historisk Lionsoversikt” og ber
klubbene melde eventuell interesse.

8. Lions mål ble lest av Torgunn Magnussen

Inge Fjærvik
Referent

