Referat sonemøte 2 sone5 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 26. november 2015 kl. 19.00
Sted: Waldermarhøyveien 13 i Ski
Tilstede:
LC Drøbak: Trygve Elmenhorst, Erik Burud
LC Langhus/Siggerud: Kari Karlsson, Øivind Antonsen
LC Oppegård: Egil Cato Bakke
LC Nesodden: Reidar Elnan, Trond Brandvold, Tom Alkanger
LC Ski: Stene Jørgensen, Torbjørn Øygard
LC Vestby: Bjørn Tørmo, Tom Schrøder-Nielsen. Knut Andreas Skjær, Odd Sveum
LC Ås: Arne Suanes, Tore Husum
LC Ås/Eika: Grete Skrede, Inger Eide Norseth
LC Ås/Nordby: Ulf Oppegård

Agenda:
1. Velkommen - LC Ski /soneleder
2. Lions mål- Past soneleder
3. Referat fra forrige sonemøte - Soneleder
4. Orientering om IT systemet til Lions – Web red D104J Tom Schrøder-Nielsen
5. Orienteringer – Styret/klubbene
6. Fredsplakatkonkurransen. Kåring av sonens vinnertegning - Odd Sveum
8. Eventuelt.
1.Velkommen
President i LC Ski Stene Jørgensen ønsket velkommen til møtet og orienterte
kort om Waldemarhøy kultursenter. Soneleder Bjørn Tørmo åpnet møtet og gikk
i gjennom agendaen. Den ble godkjent. Soneleder takket LC Ski som arrangør.
2. Lions mål
Past soneleder Trygve Elmenhorst leste Lions mål
3. Referat fra forrige sonemøte den 24.09.15
Referatet ble godkjent.
4. Orientering om IT-systemet til Lions
Web red. D104J Tom Schrøder-Nielsen holdt en praktisk orientering om
oppbyggingen av systemet og hvordan det kunne brukes både av de enkelte

medlemmene til innhenting av informasjon om Lions virksomhet sentralt, i
distriktet og på klubbnivå. Han viste også hvordan man har organisert sonens
dokumenter slik at de er tilgjengelige for de som møter i sonemøtene og
interesserte medlemmer. Han viste også hvordan sekretærene og IT – kontaktene
i klubbene kan bruke systemet til å løse sine administrative oppgaver. Til slutt
orienterte han om de mulighetene som ligger i å benytte facebook i vår
virksomhet. Etter foredraget var det diskusjon.
Konklusjon
Opplæring i Lions IT – system er et viktig tiltak i sone 5 sin handlingsplan for
inneværende Lions år. Styret i sone 5 vil sammen med web red. tilby to
opplæringsprogram innen bruk av Lions hjemmesidesystem og facebook.
1. For medlemmer – Hvordan finne informasjon på Lions hjemmesider.
Hvordan kan jeg dele denne informasjon på facebook?
2. For klubbens nettredaktører – Kurs i publisering for PRK, ITK, sekretær,
og red. i klubbavis; Om viktigheten av en god PR-funksjon. Offentlig og
intern menystruktur og søk-funksjon. Publisering av offentlige artikler
med bilder på klubbens hjemmeside og facebook. Innlegging av interne
dokumenter (filer) som innkallinger, referater eller klubbaviser.
Programmene tilbys klubbene inneværende Lions-år. Påmelding til soneleder.
5. Orienteringer
Festen for funksjonshemmede
Festen holdes den 13 mars, musikken er bestilt. Tor Gunnar er bedt om å
reservere en dag i slutten av januar på Ås videregående skole for å starte
detaljplanleggingen. Trygve Elmenhorst presenterte utdrag fra en håndbok med
detaljert kjøreplan for planlegging og gjennomføring av festen. Et nyttig verktøy
som kan oppdateres hvert år og sikre en stabil og kontinuerlig planlegging av
dette arrangementet. Håndboken vil etter hvert bli lagt på nett under
menypunktet Intern medlemsinfo på distriktet. Lesing krever innlogging.
Søkebegrep sone5 vil bli lagt inn på dokumentet.
Styret fikk kritikk fra en av møtedeltagerne for ikke å ha trukket de
funksjonshemmedes foreninger mer inn i planleggingen. Blant annet ble
metoden for innkalling, hovedsakelig gjort i form av E-post kritisert.
Konklusjon
Den utarbeidede håndboken/kjøreplanen legges til grunn for planleggingen.
Festen holdes den 13. mars 2016. Detaljplanleggingen starter på Ås
videregående skole i slutten av januar. Styret arrangerer et orienteringsmøte
med funksjonshemmedes foreninger i forkant av oppstartsmøtet i januar.

Ungdomsutvekslingen – Sonens dag
LC Drøbak kan ikke arrangere sonens dag til neste år. Klubbene i Ås ble
oppfordret til å overta ansvaret. De ble tilbudt å benytte LC Drøbaks opplegg,
Det ble også påpekt at Ås universitet gir gode muligheter til å lage et
meningsfylt opplegg for ungdommene.
Konklusjon
LC Ås, LC Ås/Eika og LC Ås/Nordby vurder om de kan på ta seg dette
arrangementet i utgangspunktet for ett år, og gir soneleder/past soneleder
tilbakemelding så snart som mulig.
Nye medlemmer
Dersom vi sammenlikner status i Lions medlemsregister i oktober måned i år
med situasjonen den 26.11.2015, har vi en medlemstilvekst på 7 medlemmer. I
alt 311 medlemmer. Noen av klubbene har imidlertid planer om ytterligere
medlemsopptak før jul.
6. Fredsplakatkonkurransen
I vår sone la klubbene LC Ås, LC Ås/Eika, LC Ås/Nordby og LC Vestby fram
tegninger til bedømmelse ledet av Odd Sveum. Styret vil ta denne saken opp på
neste sonemøte med sikte på å få flere klubber til å delta.
Konklusjon
Juryen som besto av en representant fra hver klubb, samt sonelederen, valgte
tegningen til Celine Hem Svae fra Vestby skole som vinnertegning i Sone 5.
Den vil konkurrere om å bli den beste tegningen i Distrikt 104J. Dette vil skje på
møte i distriktet den 5.desember i Lørenskog.
8. Eventuelt
Intet.
Bjørn Tørmo
Soneleder

Trygve Elmenhorst/Bjørn Tørmo
Referenter

Klubbaktivitet i sonen (De to første med lenker til artikler på distriktets hjemmeside):
1. LC Oppegård: Juletreet på Jan Baalsruds plass ble tent lørdag 28. november - LC
Oppegård var en av arrangørene.
2. LC Ski: Arrangerer juletrehogst i Hebekkskogen søndag 13 desember.
3. LC Vestby: Utdeling av julepakker til trengende via Frivillighetssentralen
4. LC Ås/Eika: -Kaffeservering ved omsorgsboligene Moer (hver 14. dag i lionsåret)
- Innkjøp og opphenging av kornnek i Ås sentrum til advent/jul
- Innkjøp av julepresanger til barn (0-18 år) i Ås kommune.
(Dette er for første gang i år og er i samarbeid med Helsestasjonen)
- Kurs i Mitt Valg på Rustad barneskole sammen med LC Ås.

