Møte sonelederne i distrikt MD104 J
Ocean Club, Fredrikstad. 27. januar 2016
Sone 2s Per Erik Sørensen ønsket velkommen og ga en kort informasjon om stedet og
omgivelsene. På vegne av sponsorer sørget han for bespisning også.
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Tilstede
Kai Magnussen og Hans Arild Jaksjø
Per Erik Sørensen , Gunder Andersson og Rino Andreassen
Svein J Lie, Helge Aronsen og Jan-Erik Lien
Einar Kittelsen
Bjørn Tørmo og Trygve Elmenhorst
Arild Melleby og Kjell Arne Andersen
John Ivar Rygge
Distrikts-koordinator for 100års-markering Fredrik Knutsen.

1. Orientering fra sonene om tilstand i sonene og nye soneledere.
Gi gjerne en tilbakemelding om hva distriktet kan gjøre for at din sone skal fungere best
mulig.
DG Helle Soos forventer rapporter fra sonelederne innen 10. februar.
I sone 1 fortsetter Kai og Hans Arild som hhv SL og past SL.
Alle sonene må melde inn til Helle en påtroppende assisterende fra juli.
Sone 6 har laget en spørreundersøkelse som er brukt i klubbene i sonen for å ta
temperaturen på motivasjon og aktiviteter. Skjemaet sendes ut til soneledelsen sammen
med dette referatet. Så blir det opp til hver enkelt soneledelse om de vil benytte det for
informasjonsinnhenting. Merk: Blir det holdt en undersøkelse MÅ det gis tilbakemelding
til klubbene og gjerne resultere i tiltak som f.eks. opplæring.
2. Gjennomgang av notat fra Bjørn Tørmo og Jan Erik Lien om sonearbeidet.
I tillegg til det som står i notatet foreslår Svein en beskrivelse av opplæring for nye
medlemmer. Bjørn, Svein og Jan-Erik setter seg sammen og byger noe tilnærmet et
reglement for våre soner.
Denne tar vi sikte på blir ferdig og klar på neste møte - slik at vi gir den til Knut Olav på
vårt siste møte før sommeren.
3. Vi lufter litt i hundegården. (Lions Førerhundskole)
Bør vi gi bort hundeskolen? Til blindeforbundet?
Er det noe vi vil?
Forsamlingen ga ikke inntrykk av stor nostalgi overfor hundeskolen.
4. Lions 100 år.
Brikkene faller på plass. Alle klubber bør ha en koordinator.
Soneleder er kontaktperson i sonen.
MD 100års koordinator Fredrik Knutsen (fra LC ÅS/Nordby
«fredrik@huff.no» tlf. 90783901) orienterer om jubileet.
Han har laget veiledning til registrering av aktiviteter på MyLCI (vedlagt referatet).
Klubb-koordinatorer skal legges inn i MyLCI. På samme nettsider er det mange
interessante kurs og videoer.

Til tjeneste

17. juni 2017 er forslag til en nasjonal felles dag for markering av 100års jubileet.
MD jobber med forslag til aktiviteter. Info kommer i løpet av februar.
Fredrik sender oss også en 100års-logo på norsk (vedlagt referatet).
I forbindelse med digitalisering av alle gamle Lions Norge dokumenter vi medlemmer
snart kunne gå inn å finne historiske data fra klubbnivå og oppover. Dersom klubber
digitaliserer sine lokale klubbarkiver kan de sendes til Fredrik for implementering.
5. Svein ønsker seg at en klubb kommer med forslag om økning av sonestøtte.
En økning med kr. 5,- pr. medlem slik at den blir kr. 15,- pr. medlem.
Dette er ikke en stor kostnad for klubbene, men betyr mye for sonene. Vær
oppmerksom på at forslaget må komme fra en klubb - ikke fra en sone. Frist 1.2-2016
6. Eventuelt.
DG Helle har bedt om en forslag på en ildsjel fra vårt distrikt. Vennligst rapporter
eventuelle kandidater direkte til henne.

Neste møte med soneledere blir 7. april i sone 5

Referent SL Jan-Erik Lien/ sone 3
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