Referat fra: Sonemøte
Dato:
Onsdag 25.11.2015
Sted:
LC Trøgstad

Lions Distrikt 104 J Sone 4
Soneleder 2015-2016:
Dag Fossheim
Telefon:
90879551
e-post:
Dagfossheim@gmail.com

AGENDA

Alle klubbene i sonen var representert.
1. Soneleder Dag ønsket oss velkommen til Trøgstad. Han tok videre opp dette med bruk av Lions
Etiske Norm og Lions Mål på sonemøtene. Forslaget var at disse ”bare” skulle brukes på første og
siste møtet i fiskalåret. Hvis det passer inn i programmet kan ev. enkelte punkter være tema på
møtet. Dette ble godkjent.
2. LC Trøgstad informerer om egen klubb.
Trøgstad Kommune har ca 5300 innbyggere. Klubben ble stiftet i 1977 og har 30 medlemmer,
hvorav 2 stk er nye nå. For tiden ingen damer. Trøgstad arrangerer eldrefest med ca. 100 pers.,
PU fest 2g.pr. år – mai og nov. med ca 200 pers pr. gang. Hjelper til på Eldreheimen, setter opp
boder for komm. ved julearr. og har ”Nissens ønskeliste”.
Tlf.guiden i Trøgstad innbringer ca 60’ netto + ca 20’ i gaver i den forbindelse.
Trøgstad er så heldig at de har egen kokk.
3. Referat fra forrige sonemøte.
Ingen kommentarer.
4. Hånd i Hånd 2016.
Sted som tidligere: Vollene Gård – Spydeberg. Dato er lørdag 5. mars
Komiteen skal bestå av: Soneleder, Lerheim + en fra hver klubb. Regnskapsansvarlig skal være fra
Spydeberg. Første møte er berammet til 6. januar kl. 19.00 i Askim. For de klubber som fortsatt
ikke har betalt inn det de skal, må overføre disse til konto:
1135 05 82152???
Alle lokale banker spørres av klubbene om støtte til prosjektet. Dag sender ut søknadsmal.

Tulipanaksjonen 2016, hvordan håndterer vi aksjonen i Askim?
Skiptvedt tar ansvar for salget via fotballklubben i Askim (3500). Når det gjelder salg til bedriftene
blir det via et samarbeid mellom Mysen, Trøgstad og Skiptvedt.
Annonseringen i forbindelse med aksjonen tas senere.
Ungdomscamp sommer 2016.
Sonen har ansvar for lunsjservering til ca 30 personer midt i juli. Detaljer for hvem klubb som skal
ha dette i år, kommer senere.
5. Handlingsplan og sonearbeidet for sonen.
Dag gikk i gjennom planen. Den bør gjennomgås i klubbene og forankres der.
Medlemspleie er viktig for å holde på medlemmer. Eldre medlemmer som ikke orker så mye lenger,
bør fortsatt kunne være medlemmer uten aktiviteter og ev. møteplikt.
Veldig bra med en ”synlig” plan for sonen. Sonen har en rulleringsplan for soneverv og ev. andre
aktiviteter som noen har. Denne bør kanskje legges på våre nettsider?

6. Referat fra distriktsmøte.
- Hvem/hva støtter vi. Dette bør diskuteres videre – hva klubbene/sonen skal gjøre med typiske
sone/distriktsaker.
- Overføring av penger til sonen – bør gjøres etter behov. (hvis det er noen)
- 100-års jubileum – tas opp igjen på nyåret.
- Sammenslåingsgruppen
- Det er fortsatt ledige verv til valget på distriktsmøtet til våren.
- Ungdomsutveksling?
- Støtte til Ridderdagene var det delte meninger om.

Referent : Sverre Gjulem

