Referat fra sonemøte D104J – sone 3
Sted: Café Trappane, Møllebyen Moss
Torsdag 7. april 2016 kl.19.00
Til stede var:
LC Rygge:
LC Våler:
LC Moss Øst:
LC Råde:
LC Moss:

Tom Erik Pollen, Roy Barstad, Harald Hovde
Helge Aronsen, Kjell Flesjø
Lars Larsen, Kåre Larsen, Jan-Erik Lien
Ole Martin Moe, Jørn Injar, Svein J Lie

1.

Åpning v/ soneleder

2.

HC-Dansen. Resultat og evaluering
Takk til alle som bidro på arrangørsiden – en særlig takk til Helge som «mat og
materialforvalter».
Før neste HC-dans 19. mars 2017 skal vi sørge for å bli bedre på pressedekning,
bemanningsplan, spredning av invitasjon og påmeldingsrutine (det siste for å
sikre allergikere og de med transportbehov).

3.

Tulipanaksjonen 2016.
Helge henter tulipaner til klubbene i sonen onsdag 27.4.
Han har tlf.nr. 93040170.

4.

LCI 100 år 2017
Klubbenes 100års-kontakter vil sammen med sekretærer og påtroppende
sekretærer få innkalling til opplæring den 19. mai. Dette for å sikre at klubbene
registrerer aktiviteter.
100års-kontaktene ble oppfordret til å lage et forslag til en soneaktivitet – som for
eksempel en idrettsdag for HC-lag.

5.

DM og RM 2016 v/ Svein
Forslag om endringer i distriktets lover kom så sent at distriktsstyret innstiller på
utsettelse av saken på DM.
LC Moss har levert et forslag om at avgåtte DG’er ikke skal ha møte- og
stemmerett utover egen klubbs kvote.
Klubbene oppfordres til å sende delegater til Riksmøtet i Sarpsborg.
Påmeldingsfrist 20. april.

6.

Nye betalingsmetoder i en kontantfri hverdag v/ Roy
Det er enklere enn man kan tro å skaffe seg en iZettle- betalingsterminal
gjennom avtaler Lions har gjort. En slik terminal koster kr. 495,- og koples
trådløst med en smarttelefon som fungerer som kasse.
Smarttelefoner er også nødvendig om man velger mobile betalingstjenester som
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vipps eller mcash. I alle tilfeller går pengene direkte på klubbens konto.
Roy kan bidra med støtte til kasserere som føler seg rådville.
7.

Valg av ny vise soneleder
Rygge er oppfordret til å stille med vise soneleder da det passer i en
sonerullering. Lykkes det ikke å få frivillige derfra må soneleder endre strategi.

8.

Møte for påtroppende presidenter v/Helge
Som vise soneleder ønsker Helge å innkalle til presidenttreff den 2. juni.
Innkalling kommer.

9.

Eventuelt
Sommerens aktivitetsdag: Vi må skaffe mannskap fra klubbene.
Meld inn frivillige til soneleder. Aktivitetene på øya bør koordineres godt.
Vi må også skaffe dyktige instruktører på livredning før kanoturen. Helge og
Harald jobber med dette, men alle oppfordres til å komme med innspill på navn

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