Sone 6
Referat fra Sonemøte torsdag den 26. november 2015
I
Øvre Rælingen Kirke
Tilstede:
Stein Lysaker
Per Eivind Grosvold
Jann Holtet
Per Skakk Lystrup
Lars Olav Haug
Tore Ivar Svare
Arild Rambøl
Bernt Tvete
Margaritha Rambøl
Bjørg M.T. Simonsen
Toril Parelius
Turid Tærud
Sølvi Nordlund
Tove Høver
Torild Kokkim
Åse Aamodt/soneleder
Arild Melleby/ass. Soneleder
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Saksliste var utsendt før møtet.
1. Velkommen og presentasjon.
Soneleder Åse Aamodt ønsket velkommen til sonemøtet.
Alle deltagerne presenterte seg.
Det ble sendt ut liste for registrering av fremmøte.
Lions Etiske Norm ble lest av soneleder.
Referatet fra sonemøtet den 24. september ble godkjent uten merknader.
2. Sonenytt: Kort rapport fra alle klubbene.
LC Lørenskog/Fjellhamar v/Toril P.: Hun refererte fra kvinnekonferansen i Tønsberg.
Her var det 130 damer og 8 menn til stede.
Informerte om klubbens julebasar i uke 49 på Metro senteret i Lørenskog.
Overskuddet går til Sykehusbarna på AHUS og til Varmestua som driver av Salem i
Lørenskog.
Pr i dag har klubben 35 medlemmer, og 2 nye vil bli tatt opp i januar.

LC Rælingen/Petrine v/ Margaritha R.: Fadder for ungdomspsykiatrien på AHUS.
Dette er et samarbeide med LC Rælingen. Leksehjelp for innvandrere i Rælingen
kommune. Har også et samarbeide med Røde Kors.
LC Rælingen v/Arild R.: Smedstad skole v/ Raumerne har vært med i First Lego
League konkurransen hvor de ble vinnere av markedsførerprisen og
samarbeidsprisen. Bernt Tvete sender over til Tove markedsføringsbrosjyren som
videresendes til presidentene i klubbene.
LC Lørenskog Øst v/Lars Olav: Den 26.11. var det 35 år siden LC Lørenskog Øst ble
stiftet. Har endret vedtektene sine da de har vedtatt at presidenten sitter i 2 år og
ikke i 1 år.
I år er det tredje året de selger lodd hvor inntektene går til Sykehuskovnene. De
selger lodd for kr 150 000,00 som går uavkortet til Sykehusklovnene. Selger strøsingel
sammen med LC Lørenskog Vest.
LC Lørenskog Vest v/Jann: Kjøring av svaksynte til diverse arrangementer. I rute med
å levere ut strøsingel, og skal ha sitt julelotteri nærmer jul. Informerte om Losby
aften som er den 3.3.2016. Dette er et felles arrangement som alle klubbene i
Lørenskog er i sammen om. Foredragsholder vil være Sven Mollekleiv fra Norges
Røde Kors. Tut og Blæs, orkester for funksjonshemmede er et fast innslag. I tillegg
deles det ut en medmenneskepris. Kommer få søknader fra nærmiljøet om støtte.
Interessert i å høre hvordan det er i de andre klubbene.
LC Enebakk v/ Per Eivind: De mottar også påfallende lite søknader fra nærmiljøet. De
har nå pyntet kranser som skal selges. De skal kjøre rundt og selge juleblomster og
kranser. Lille julaften leverer de konfekter til psykisk utviklingshemmede i
bofellesskap. Lørdag sto de på julemesse og solgte kranser. Søndag stekte og solgte
de vafler for frivillighetssentralen på aldersboligen,
3. Lions Fredsplakatkonkurranse 2015: Vinner av konkurransen i sonen skal kåres på
sonemøtet. Alle klubbene hadde tatt med seg skolenes vinnertegninger, og juryen
består av en fra hver klubb pluss soneleder. Ass. Soneleder skal delta den 5.
desember hvor man skal kåre distriktets vinner. (Får derfor ikke se vinnertegningen).
Sonenes vinner ble Marine Olsen fra 7b på Benterud Skole fra Lørenskog
4. Status spørreundersøkelsen og veien videre v/ Arild Melleby.
Arild gikk igjennom svarene fra klubbene og det ble en fin diskusjon rundt
spørsmålene.
En utfordring er å ta vare på medlemmene og rekruttere nye medlemmer. Viktig å
fokusere på fadderordningen. Forslag om å rekruttere fra AFP gruppen. Hva med Mix
klubber.
Forslag på temaer på sonemøtene i 2016:
Januar: Rekrutering – frafall.
Mars: Hvordan få medlemmer til å ta tillitsverv i klubbene.

5. Kort referat fra distriktsrådsmøtet: Soneleder gikk raskt igjennom referatet fra
rådsmøtet i november. Referatet ligger ute på hjemmesiden til lions.no sidene under
menypunktet «Distriktsstyre og – råd» på Distrikt J. (Ikke lett å finne). DG fokuserte
på Hva og hvem støtter vi/100 års jubileet og sammenslåingsgruppen. (Jeg kan sende
over referatet til de som ønsker).
6. Eventuelt.
Jann Holtet fra LC Lørenskog Vest tok opp e-posten alle klubbene har mottatt fra DG
Helle Soos vedr Løvelekene/Lions Jule Cup. Han viste til DGs månedsbrev hvor hun
skriver at forslaget er positivt mottatt og kun sone 7 er i mot. Forslag: Soneleder må
sende et formelt skriv til DG vedr. behandlingsmåten fra DG.
DGs Logo: Kom opp spørsmål om logoen som DG benytter er godkjent i henhold til
rettlingslinjene «Om bruken av Lions navn og merke»
Forslag om at sonen tar kontakt med lovkomiteen i Lions.no om bruken av logoen
som DG benytter i distrikt 104J er tillatt brukt. Er benyttet på vimpel og brosjyre.
Muunga Helsesenter i Zambia v/Tore Ivar Svare: Han informerte om brønnprosjekt
som LC Rælingen ønsket å finansiere med kr 50 000,00. De tok kontakt med Ole
Ramslo Traadahl, og de fikk utarbeidet av LANs stedige representant i Zambia forslag
til et prosjekt. Prosjektet var delt inn i tre: Boring av ny brønn, renovering av
helsestasjon og fødestuer. LC Rælingen har finansiert brønn og renovering av eks.
bygninger. Spørsmål om de andre klubbene i sonen kunne tenke seg å være med å
finansiere fødestuer. Informasjon om prosjektet er sendt ut til pre sidentene i klubbene i
sone 6.

Åse takket for fremmøte og minnet om neste sonemøtet i januar 2016.
Fjellhamar den 1. desember 2015
Tove/ass. sekretær

