Referat fra sonemøte D104J – sone 3
Sted: Melløs Stadion, LC Moss Øst
Onsdag 20. januar 2016 kl.19.00
Til stede var:
LC Rygge:
LC Våler:
LC Moss Øst:
LC Råde:
LC Moss:

Odd Karlsen
Helge Aronsen, Tom Christiansen, Kjell Flesjø
Per-Arne Stensvoll, Morten Westheim, Kåre Larsen, Jan-Erik Lien
Leif Erik Granseth, Kjell Berntsen
Ole Martin Moe

1.

Åpning v/ soneleder Jan-Erik som serverte kaffe og pølse i vaffel.

2.

Velkommen til LC Moss Øst v/ President Per Arne Stensvoll: Ga et innblikk i
klubbens historie og aktiviteter. Klubben ble stiftet skuddårsdagen i 1984 og har
på sitt klubbmøte 29. februar i år utdeling av tulipanprisen som gjennom årene
har gitt unge i Moss rundt 300 000 kr.

3.

LCI 100 år 2017.
Det er et ønske at alle klubbene velger en 100 års-koordinator. Navnet meldes til
soneleder som vil være et bindeledd til distriktets koordinator i jobben med å
melde inn jubileumsaktiviteter og kurs for koordinatorene.
Soneleder viste fram LCIs nettsider med verktøy for 100 års-markeringen.

4.

Dansefest for funksjonshemmede 2016
Helge går igjennom handlingsplanen for festen og vi fordeler ansvar. Råde og
Moss spør hhv Svein Erik og Jon om de kan ta PR-jobben i år også. Det ble
diskutert om det skal annonserer i lokalpressen, noe PR-komiteen kan avgjøre.
Klubbene utfordres til å skaffe lotteri-premier og må huske å rekruttere frivillige til
selve arrangementet. American Collage inviteres til deltakelse.

5.

Norsk Narkotika Politi Forening ønsker samarbeid
Sonens klubber avventer NNPFs planer og behov. Kommunikasjonen går
gjennom LC Rygge. Russen er målgruppen, men det kan virke som en aksjon
med dem bør starte tidligere i skoleløpet.
NNPF har kommet med forslag om et felles arrangement i Moss sentrum
lørdagen 4. juni i forbindelse med verdens rusfrie dag 8. juni. NNPF har utspillet.

6.

Distriktsmøtet og Riksmøtet 2016:
DM i Fredrikstad 16. april. RM i Sarpsborg 27. og 28. mai. Frist for innmeldinger
av saker 1. februar. Lokalt nok til at klubbene bør stille med delegater.
Det er varslet at det kan komme forslag fra lovkomiteen om endringer som kan
angå distriktene.

Til tjeneste

7.

Eventuelt
På e-post minner VDG2 Svein oss om at det er behov for vertsfamilier for
ungdomscampen i juli, og at det er behov for frivillige til aktivitetsdagen i Vansjø
23. juli.
Helge foreslår at vi gir et livredderkorps støtte dersom de kan bidra den 23. juli.
LC Våler har gjort en avtale med PC-hjelpen, Amfisenteret i Moss om prisavslag
for LC medlemmer som har behov for hjelp med sine IT-verktøy.
LC Våler inviterer alle sonens medlemmer til klubbmøte med bedriftsbesøk hos
Sparebank1 – se egen e-post fra president Tom Christiansen.
Møtets deltakere fikk LC Vålers kalender for 2016. Takk!
Sonen har spørsmål angående LC Norges nye nettbutikk:
Hvor går overskuddet av nettsalget?
Er det samarbeid med klubber som tidligere tilbød klubbartikler?
Er det utarbeidet regler for innkjøp og anskaffelser til nettbutikken?
Soneleder sender spørsmålene til DG som kan rette dem til LC Norge.

Referent og møteleder
SL Jan-Erik Lien
janlie@ostfoldfk.no
Tlf: 99445788.

Til tjeneste

