Referat:
Dato:

Sonemøte
24.02.2016
Kl. 19.00 til ca. 21.00
LC Mysen

Sted:
Høgli
Mysen

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

REFERAT


Dag Fossheim ønsket velkommen til det tredje sonemøte i sone 4 for sesongen 2015 - 2016.
 Gjest Fredrik Knutsen fra LC Ås/Nordby.



President Rune Lysaker informerte om LC Mysen:










Rune ønsket velkommen til LC Mysen sine lokaler på Høgli som LC Mysen bruker til sine
medlemsmøter.
LC Mysen ble etablert 16. januar i 1968.
For tiden har LC Mysen 26 medlemmer, men ønsker flere medlemmer.
De har fått 4 nye medlemmer i 2015 deriblant 1 kvinnelig medlem. Snitt alderen på
medlemmene er 60,25 år, den eldste er 72 år og den yngste er 45 år.
LC Mysen legger stor vekt på den sosiale rammen rundt medlemsmøtene. Vi har
bedriftsbesøk 2 – 3 ganger per år.
LC Mysen har bestilt 12 000 tulipaner. De har ett godt og velfungerende samarbeid med
fotballen i Mysen for å greie å unna alle tulipanene.
LC Mysen har en «pølsevogn» som blir brukt til å selge pølser ved for eksempel
julegateåpningen.
Salg av rosa softis på Momarken tidligere og nå under festdagene har vært en sikker
inntektskilde. I fjor under festdagene ble det solgt 2800 rosa softis.
LC Mysen støtter mange organisasjoner lokalt i Mysen som:
o Spurveveien bofellesskap.
o Mysenelvas venner med Lions brygga.
o Fjell løpet i Trømborg fjella.

o Krisesenteret.
o Familiesenteret.
o Nattravnene.
o Pilotskolen.
o HK Eidsberg.
o Rusfrie arrangementer for ungdom.










LC Mysen har planer om å avholde en gründer- og næringslivsmesse i Eidsberghallen 21 – 22
oktober i 2016.
Referat fra sonemøte i Trøgstad ble godkjent.
Fredrik Knutsen (som er distriktets koordinator til 100 års jubileet) informerte om planene så
langt:
 Planene er at det skal holdes en felles markering den 17.06.2017, selv om den egentlige
datoen er 17.07.2017.
 Ung i Norge skal ha en båt rundtur i Norge, hvor LC Norge har blitt invitert til å delta på.
 Det oppfordres til at klubbene forsøker å samarbeide om 100 års feiringen slik at
feiringen blir mest mulig lik på alle stedene. Vi bør kanskje få til en feiring også i Askim.
Dersom vi velger å legge en feiring til Askim må dette medes til Knut Olav fortest mulig.
Fredrik informerte litt om My LC:
 Det er kun presidenter og sekretærer som kan komme inn og kan endre på
opplysningene som ligger der.
 Her kan klubbene legge til aktiviteter, det kan velges 4 typer aktiviteter som er følgende:
Sult/hungersnød, Ungdom, Miljøvern og Syn.
 Hensikten med å legge inn aktiviteter her er at Lions på verdensbasis kan vise hva Lions
driver med i de forskjellige land.
 Det er viktig at vi kommer i gang med registrering her snarest mulig.
Eventuelt.
 Dag gikk gjennom regnskapet fra John Elias Oroug for Hånd i Hånd. Vi mangler fortsatt
noen posteringer i regnskapet. Men John har full kontroll over utgifter og inntekter. Det
ble oppfordret til at klubbene skal innbetale kr 6000,- for arrangementet i 2016.
 Dag vil videre sende mail far Stefan om ungdomscampen i sommer. Sone 4 har ansvaret
for ungdommene mandag 25.07.2016.
 Vi trenger vertsfamilier til ungdomscampen.
 Det oppfores til å sende oversikt over inntekter i hver klubb og hva vi støtter til soneleder.
Ta eventuelt kontakt med Dag.

ASL fra Rakkestad er Sverre Gjulem for inneværende år.
 Vi har fått på plass ny ASL for neste år som er Arne Østbye fra LC Marker.
Helle jobber videre med å få på plass sykehusklovnene på Kalnes.

Tilstede: Alle klubbene var representert i møte.

