Referat sonemøte 3 sone 5 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 18.02.16 kl.19.00 på Langhus, Gamle Vevelstadsvei nr.
34
Tilstede:
LC Drøbak: Trygve Elmenhorst, Bjarni. S. Einarsson
LC Langhus/Siggerud: Kari Karlsson, Erik Sundsby, Rune Lien, Robin
Rist, Marion Kristensen, Eva Gudmestad Jørgensen, Antony Cook
LC Nesodden: Reidar Elnan, Trond Brandvold, Kari Wensaas
Reiersen, Martha Bertheussen
LC Vestby: Helge Toftner, Knut A. Skjær, Bjørn Tørmo
LC Ås: Arne Stuanes, Anders Heen, Oddvar Haga
LC Ås/Eika: Solveig Moe – Helgesen, Laila Fimland
LC Ås/Nordby: Ulf Oppegård
Agenda:
1. Velkommen - LC Langhus Siggerud /soneleder
2. Lions mål- Past soneleder
3. Referat fra forrige sonemøte - Soneleder
4. Foredrag – Lovarbeidet i Lions - Helge Toftner
5. Orienteringer – Styret/klubbene
6. Eventuelt.

1.Velkommen
President i LC Langhus/ Siggerud Kari Karlsson ønsket velkommen til
møtet. Soneleder Bjørn Tørmo åpnet møtet og gikk i gjennom
agendaen. Den ble godkjent med å sette inn Referat som et
punkt. Soneleder takket LC Langhus/Siggerud som arrangør.
2. Lions etiske norm
Past soneleder Trygve Elmenhorst leste Lions etiske norm.
3. Referat fra forrige sonemøte den 24.09.15
Referatet ble godkjent.
4. Foredrag - Lovarbeidet i Lions
Helge Toftner understreket utfordringen som ligger i at lovene skal
gjelde for en verdensomspennende organisasjon. Det er derfor
ikke lagt opp til et detaljert regelverk som dekker alle tenkelige og
utenkelige forhold. Lovene skal være et rammeverk som legger
opp til lokal tilpasning. Det lokale tilpasningen må imidlertid ikke
bryte med disse rammebetingelsene. Toftner poengterte også at
når de sentrale lovene ble forandret, så må de lokale lovene
gjennomgås og eventuelt justeres. Han opplyste om at distriktets
lovkomite i fjor ble pålagt å revidere distriktets lover. Han
understreket også viktigheten i at klubbene i løpet av året lager
eller justere sine egne lover. Hvis de ikke gjør det, er det de
internasjonalt utarbeidede som gjelder. Det gir ikke samme
fleksibilitet. Det ble en god diskusjon etter foredraget.
Konklusjon
Klubbene oppfordres til å lage eller revidere sine lover i løpet av
året.

5. Orienteringer
Fredsplakatkonkurransen.
Celine Hem Svae fra Vestby skole 7. klasse ble vinner av
fredsplakatkonkurransen i vår sone. Les nyhetsartikkel på LC
Vestby/Vestby avis her. Hennes tegning gjorde det også godt i
distriktskonkurransen men nådde ikke helt opp.
It-prosjektet
Som en oppfølging etter det forrige sonemøte, hvor Lions IT-system
var et tema, har vi i samarbeid med distriktets web red. Tom
Schrøder-Nielsen besøkt to klubber (Oppegård og Vestby) hvor vi
orienterte om sonens oppgaver og praktisk bruk av IT systemet. I
tillegg skal vi besøke LC Drøbak. Vi ønsker å besøke samtlige
klubber og oppfordrer klubbene til å avtale tidspunkt med oss.
Festen for funksjonshemmede
Planleggingen går etter planen. Følgende saker er gjennomført så
langt: Sonestyret har hatt et formøte med Follo kontaktklubb og
Oppegård aktivitets lag, kontaktpersoner er oppnevnt fra
klubbene. Det er gjennomført et planleggingsmøte med
kontaktene fra klubbene. Ordførerne i Follo er invitert til festen.
Ordførerne i Vestby, Ski, Oppegård og Ås har sagt at de kommer.
Ordføreren i Ås, Ola Nordal, holder velkomsthilsen. Oppdatert
håndbok for festen ligger på Distrikt J under menypunktet «Intern
medlemsinfo» datert 2016-02-09. Lesing krever innlogging.
Sonens rolle
Vi har deltatt på to soneledermøter i distriktet og bidratt aktivt i
arbeidsgruppen som utreder sonens rolle i vårt distrikt under
ledelse av VDG2 Svein Lie. Gruppen leverer sin rapport innen Lionsårets avslutning.
Medlemsutviklingen
Gjennomgang av status blant klubbene i Distrikt 104 J til og med

12/2015 viser at LC Nesodden har tatt opp 6 nye medlemmer, LC
Drøbak 4 nye medlemmer. I alt i sonen 17 nye medlemmer. Netto
tilvekst 14. I alt 317 medlemmer mot 311 ved forrige måling.
Ungdomsutveksling
Ås- klubbene har tatt ansvaret for sonens dag under sommerens
Camp. Trygve Soos (YCEC) ønsker seg flere vertsfamilier i
forbindelse med ungdomscampen til sommeren.
Aktivitet i klubbene
LC Nesodden arrangerer den 30. april en markedsdag hvor de
sammen med nye medlemmer vil vise seg fram for Nesoddens
befolkning. I tillegg til tulipanaksjon vil de selge kaffe og vafler,
gjennomføre en kunstutstilling med salg av verkene til en lokal
kunstner og promotere Mitt valg.
LC Vestby har etablert et samarbeid med idrettsmiljøet og
næringslivet i Vestby angående kurs i Mitt valg rettet mot ledere
og trenere. Man vil også søke å trekke inn miljøer utenfor den
organiserte idretten for eksempel skateboard.
Den 22. mai profileres dette arbeidet blant annet gjennom
deltagelse og stand i forbindelse med Outlet løpet.
LC Ås og LC Ås/Eika har finansiert teaterforestillingen #hengdeg i
Ås. Les nyhetsartikkel på distriktet her.
LC Langhus/Siggerud skal også samarbeid med Nittedal teater for
å vise denne forestillingen. #hengdeg setter fokus på
nettmobbing, og konsekvensene dette kan ha.
- men det er også en forestilling om se hverandre, håp og om å ta
gode valg. Alle skolene er invitert. Skolene følger opp med
samtaler med elevene etter forestillingen.
LC Langhus/ Siggerud har igangsatt et prosjekt hvor de ser på seg
selv og sine rutiner i lys av nye medlemmers ønsker og behov.
Målet er å tilpasse virksomheten slik an nye medlemmer trives.

Årsrapporten
Arbeidet med årsrapporten er i gang. Den vil bli tatt opp på neste
møte.
8. Eventuelt
Styret minner om:
Ass. soneleder
Det er NC Nesodden som står for tur til å oppnevne en Ass.
soneleder.

Ildsjeler
Styret ønsker innspill på Ildsjeler i forbindelse med 40 års jubileet til
Festaften for funksjonshemmede. Maks tre ildsjeler pr. klubb.
100 års Kontakter
Distriktet ønsker en kontakt i hver klubb til å følge opp dette
arbeidet. Så langt har vi fått tilbakemelding fra tre klubber.

Bjørn Tørmo

Trygve Elmenhorst/Bjørn Tørmo

Soneleder

Referenter

Klubbaktivitet: LC Ås/Nordby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planlegger 30 års jubileum til sommeren. Egen gruppe jobber med dette.
Klubben steller kirkegården til Norby kirke som en aktivitet for å skaffe midler.
De er aktive mht grasrotandeler.
Gir julegleder hver jul til de eldre i Nordby. De leveres døra hjemme hos hver enkelt.
Vi selger hvert år rakfisk på høsten for å skaffe midler.
Stiller dommer til FLL (First Lego League) i Inspiria i Sarpsborg.
Vi har stand på Nordby-marten hvert år for å markedsføre oss selv samt å selge rakfisk
Deltar i et hvilebenk prosjekt i samarbeid med en snekkergruppe i LC ÅS for utplassering på strategiske steder.
Arrangert freds-tegnekonkurranse. Premien var en opplevelse på vitensenteret på NMBU

LC Oppegård: Ønsker å se på muligheten for å igangsette et kurs i Mitt valg for nytilsatte lærere i kommunene som kan
holdes i regi av Sonen og tilbys alle kommunene.

