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Referat fra sonemøtet, på Sørumsand 28.01.2016 KL. 19. - 21.
Tilstede:
Fraværende:

20 representanter fra 9 av sonens 10 klubber, samt Helle og Stefan Soos, soneleder, påtroppende
soneleder og past soneleder, totalt 25 deltakere.
LC Skedsmo

1. Velkommen: Anne Karin ønsket velkommen og sørget for en presentasjonsrunde av deltakerne.
Jon leste Lions Mål.
2. Generell info fra Anne Karin:
a. Soneråd. Velkommen til Ass. soneleder John Ivar Rygge fra LC Nittedal.
Øvrige medlemmer soneleder Anne Karin Haukaas og Past soneleder Jon Schöning Lie
b. Referat sonemøte 22.10.15 Obs møte flyttet fra 16.3 til 17.3. i Sørum
c. Lions 100 år. Fredrik Knutsen er vår distriktskoordinator. For god kommunikasjon distrikt klubb
begge veier, er det ønskelig at alle klubbene velger en klubbkoordinator. Denne meldes til soneleder.
Klubbvervene anbefales fordelt i klubbene.
d. Lions Ildsjel 2015 - 2016. Hvis klubbene brenner inne med en ildsjel i sin midte, må dette meldes inn
så raskt som mulig til DG med kopi til SL.
e. Info utveksling / Sonenytt
i. Det er utarbeidet et informasjonsskjema som må fylles inn og sendes soneleder for
videresending til DG. Utsendt fra soneleder i desember.
ii. Soneleder ønsker å bli informert om aktiviteter, før de finner sted - Hva, hvor og når?
f. Camp Fjaler. For ungdommer med nedsatt fysisk funksjonsevne. Finn kandidater! Her er
påmeldingsfristen 16. mars (Stefan var villig til å tøye den noe.)
3. Helle Soos, Distrikts guvernør:
a. Medlemsvekst. Helle delte ut en pris, og gratulerte Nittedal Lions med en jevn medlemstilvekst
gjennom hele 2015!
b. Distriktsmøte. Distriktsmøte avholdes i Fredrikstad 16.04.2016, med start kl. 09.oo. Møtet avsluttes
med en middag for de som har lyst på en sosial avslutning. Invitasjonen er rett rundt hjørnet.
c. Distrikts sammenslåing. En gruppe nedsatt av distriktet er lagt ned, da distriktene ikke skal få
bestemme om de vil/skal slåes sammen eller ikke. Dette vil bli diskutert på Distriktsmøtet i 2017, og
en eventuell sammenslåing av J og H(Oslo) vil kunne skje i 2020!
d. Medlemsregister. Det er meget viktig at medlemsregisteret er korrekt til enhver tid, og at alle viktige
opplysninger som for eks. telefonnummer og mailadresse er med. Medlemsregisteret danner
grunnlaget for utdeling av shevron’s og vil være avgjørende for om medlemmet kan godtas til verv.
Ved transitt, kan medlemmet utføre overføringen selv ved å gå inn på medlemsregisteret med sitt
passord (mobiltelefonnummeret).
4. Stefan Soos. Ungdomsutveksling.
Stefan er i dag ansvarlig for ungdomsarbeid både på nasjonalt og lokalt nivå.
a. Ungdomsleir. Leiren i år vil være en uke tidligere enn tidligere, uke 28, 29 og 30. Det vil si at
vertsfamiliene kan hente sine studenter søndag i uke 27 (10. juli) på Gardermoen, og «levere» de på
Follo Folkehøyskole mandag i uke 29 (18. juli). Vi trenger Vertsfamilier! Ta gjerne 2 som da får glede
av hverandre. Ungdommene skal få kost og losji og det kreves ikke store opplegg for dem. 2 familier
kan også dele en uke. Camp’en avsluttes med et show fremført av deltagerne på Folkehøyskolen
lørdag 30. juli kl. 18.oo, og flest mulig oppfordres til å møte opp!

Soneleder Anne Karin Haukaas,

Tlf. 980 98 846 anne.karin.haukaas@gmail.com
LC Nedre Romerike
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i. Sonens dag vil være fredag i uke 30 (29. juli). LC Lillestrøm og LC Strømmen har stått for
opplegget de to siste årene, og det er ønskelig at andre nå kan ta over stafettpinnen.
Oppgaven består i å skaffe adgang til Eidsvoldbygningen og engelsktalende guide, samt å
servere en «norsk» lunch. Oppfølging i klubbene og tilbakemelding til Anne Karin!
b. Sende ungdom ut på leir. Her er det snakk om å finne resurssterke ungdommer som kanskje ikke har
reist så meget. Snakk med idrettslag, fritidsklubber eller kontakter i kommunene, de har kanskje
kandidater. Passende alder er 17 – 21 år. I noen leire kan de ta imot ungdom ned til 15 år. Stefan kan
opplyse hvilke det er.
c. Fond. Det å sende ut en ungdom koster klubbene mellom kr. 5.000,- – og 7.000,-. For å fordele
belastningen foreslår Sonerådet å opprette et «fond» med inn betaling av kr. 2.000,- per klubb, som
så kan fordeles mellom de klubbene som sender ut ungdommer.
Oppfølging:Ta dette opp i din klubb og tilbakemelding til Anne Karin!
d. First Lego League. Dette er et tiltak som ofte samler ungdom som «ikke holder på med noe». Det
skal styrke interessen for realfag, noe som realiseres gjennom fantastiske programmeringer av
roboter. Det samler oftest elever på 5. – 7. trinn på skolen (7 – 15 år). «Inngangsbilletten» et er kit til
kr. 5.000,-, samt en påmeldingsavgift på ca. Kr. 1.500,-. Konkurransene forgår tidlig på høsten, så
kontakten med skolene bør gjøres på våren, slik at det kan innarbeides i læreplanen. Vi har her en
unik sjanse, da vi har Kunnskapsbyen Lillestrøm som arena! En gruppe i Distriktet jobber med brev
som skal sendes til skolene
Oppfølging forslag: samarbeid mellom flere klubber.
5. Mitt Valg.
a. Helle Soos: Av de 24 mill. som ble samlet inn brutto gjennom Røde Fjær, gikk 16 mill. til Mitt Valg.
Vårt distrikt fikk inn 3,1 mill. Forskningsprosjektet er igangsatt. 46 skoler er med her. Det har vært
utfordrende å få med skolen med de riktige kriteriene. Stiftelsen Det er Mitt Valg har fått ny daglig
leder Stig Reinholdt Jensen fra 01.01.2016.
En kopi fra referat fra 2.Guvernørrådsmøte med en kort rapport vedlegges dette referat.
b. «Nittedal best mot mobbing i Norge!» Dette viser seg å være tilfelle pga. aktiv bruk av Mitt Valg!
Presidenten i LC Nittedal, Vemund, fortalte om hvordan de hadde grepet saken ann. De hadde
tegnet kontrakt med kommunen for årene 2013, -14, -15 og nå 2016. Under valgkampen benyttet
partiene løftet om at de ville fortsette med Mitt valg som et av sine løfter. Kommunen laget
spørreundersøkelse for å teste resultatene, og har analysert disse. Det viser seg at opplegget gir
gode resultater helt fra barnehagen. På eget initiativ har man valgt å bruke noen av eldste klasse
elever, utstyrt med egne gensere, på skolene som verter i friminuttene. Dette viser seg å være
positivt. Kommunen har hatt 2.500 på kurs i Mitt Valg, og har egen styringsgruppe for opplegget. I
denne deltar blant annet lensmannen og ordføreren.
«Partnerskapsavtale mellom Nittedal kommune og Lions Club Nittedal» vedlegges dette referat.
6. Fadderbarn / Helle. Her har det vist at det har vært litt tull med fakturaene og opplysningene på disse. Har
dere problemer, så ta kontakt med Helle.
7. Neste sonemøter
a. Neste sonemøte blir 16.03.2016 kl. 19 - 21 på Sørumsand
b. President treff (dagens presidenter og påtroppende) blir 26.05.2016, kl. 19 – 21 på Huseby Gård,
Skedsmokorset.
Strømmen, 30.01.2016
Jon Schöning Lie
Referent / Past soneleder
Soneleder Anne Karin Haukaas,
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Soneleder
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