Referat sonemøte 4 - sone 5 D104J 2015-2016
Tid: Torsdag 21.04.16, kl.19:00 på Eklund, Hilda Markussens
vei nr 1, Nesodden.
Følgende møtte:
Navn
Trond A. Brandvold
Sølvi Holmgren
Reidar Elnan
Ola Korsmo
Hans Fredrik Kummervold
Fredrik Knutsen
Solveig Moe-Helgesen
Laila Fimland
Arne Stuanes
Oddvar Haga
Trygve Elmenhorst
Bjørn Tørmo
Ole Jørgen Klaussen

Klubb
LC Nesodden
LC Nesodden
LC Nesodden
LC Nesodden
LC Oppegård
LC Ås/Nordby - DK 100 år
LC Ås/Eika
LC Ås/Eika
LC Ås
LC Ås
LC Drøbak - Past soneleder
LC Vestby – Soneleder
LC Oppegård – sekretær og påtr. soneleder

Agenda 21.04.2016
1.Velkommen - LC Nesodden/soneleder
2. Lions mål - Past soneleder
3.Referat fra forrige møte- Soneleder
4 Presentasjon av datasystemet "Lett styrt" - LC Nesodden
5. Handlingsplanen - orienteringer:
- Årsrapporten 2015 - 2016 - Styret
- Medlemssituasjonen - Soneleder
- Rapport fra Festen for Funksjonshemmede 2016- Soneleder
- 100 års kontakter, Ildsjeler - Styret
6. Evaluering av Lionsåret 2105 - 2016 - Klubbene
7. Rotasjon i soneledelsen - Soneleder
8. Eventuelt
Før det formelle møtet startet, orienterte soneleder Bjørn Tørmo fra siste Distriktsmøte
som ble avholdt i Fredrikstad.
1. Velkommen
Soneleder åpnet møte, og gav ordet til LC Nesodden som ønsket velkommen
til Nesodden. Soneleder takket LC Nesodden som møtearrangør.
2. Lions mål ble lest av past soneleder, Trygve Elmenhorst.

3. Referat
Referat fra forrige møte godkjent.
Agendaen til dagens møte ble godkjent med en liten endring. Presentasjon
av datasystemet “lettstyrt” går ut, og det tas inn en orientering rundt
klubbenes arbeid med «Mitt valg».
4. Mitt valg
Reidar Elnan orienterte om LC Nesoddens arbeid med «Mitt valg». De er
godt inne i grunnskolene i kommunen. De er også i kontakt med VGS og
Steinerskolen. De arbeider også med å komme inn med «Mitt valg» i SFO. LC
Nesodden vil presentere «Mitt valg» for kommunens innbyggere under
årets Tulipanaksjon.
Hans Fredrik Kummelvold supplerte med orientering om LC Oppegårds
arbeidet med «Mitt valg». Oppegård er samarbeider med 7 barneskoler. De
har også hatt kurs for lærere og ansatte i SFO og er i ferd med å forberede
årlige kurs for nyansatte lærere i både barneskolen og ungdomsskolen. De har
også kurs for representanter fra Politiet og aktivitetsledere i fritidsklubber,
lagledere og trenere innen barne- og ungdomsidretten. Oppegård etterlyste
større presseengasjement fra sentralt hold i Lions Norge angående «Mitt valg».
Solveig Moe-Helgesen fra LC Ås/Eika opplyste om at klubben har holdt flere
kurs og oppfølgingskurs mot VGS. De har også samarbeidet med Nittedal
teatergruppe med forestillingen “#hengdeg» .
Past soneleder understreket viktigheten av involvere foreldrene og
foreldregrupper i arbeidet med «Mitt valg».
Soneleder opplyste at Vestby har inngått en avtale med kommunen om å
innføre «Mitt valg» i samtlige grunnskoler i kommunen. I tillegg satses det
sammen med næringslivet på å innføre «Mitt valg» i idrettslag i kommunen.
5. Handlingsplan
Årsrapporten
Sonelder gjennomgikk hovedpunktene i rapporten som besøk fra DG,
fredsplakatkonkurransen, IT – prosjektet, festen for funksjonshemmede, håndbok
angående arrangering av festaftenen, lovprosjektet, soneprosjektet, mm.
Møtet tok rapporten til etteretning.
Medlemmer
Siste rapport viser 317 medlemmer i vår sone, 17 nye og 3 i avgang. En ny og en i
avgang siden siste rapport. Altså status quo. Det ble debattert litt rundt
medlemssituasjonen. Særlig hvordan regelverket for opptak av nye medlemmer
er å forstå og hvorledes det blir praktisert i klubbene.
Festaften for Funksjonshemmede
Soneleder orienterte om nok en vellykket fest for funksjonshemmede. Det var ca
230 gjester på årets fest. Fem ordførere deltok fra hhv. Vestby, Ås , Frogn,
Oppegård og Ski. Inntekter: Loddsalget innbrakte kr 16.500. Utgifter: Musikk Kr
7.500, mineravann Kr 5.770, blomster Kr 1.775. Regnskapet fra festaftenen var
ikke helt ferdig. Det vil foreligge når alle krav er på plass, men det ligger an til et

overskudd inkludert den reserven vi hadde fra forrige festaften. Det vil bli holdt et
eget møte med Follo kontaktklubb og Oppegård aktivitetslag angående bruken av
overskuddet ved årets arrangement. Fredrik Knutsen har laget en video som
dekker festen. Klikk på lenken: https://www.youtube.com/watch?v=K_jiVtsfP5g
Festaften for funksjonshemmede har 40 års jubileum i år. I den forbindelse er det
bestemt å gi en oppmerksomhet til ildsjeler som har deltatt i arrangementet av
festaftenen i mange år. Klubbene kunne melde inn inntil 3 navn som vil få en
medalje og diplom som takk for innsatsen. Klubbene som var tilstede fikk med
seg dette hjem til utdeling.
Neste års festaften er bestemt til 12. mars 2017.
100 års kontakter.
Soneleder orienterte om at alle klubbene nå har oppnevnt 100- års kontakter i
forbindelse med Lions 100 års jubileum som skal markeres neste år.
Fredrik Knutsen, 100- års koordinator i Lions sentralt og i vårt distrikt,
orienterterte videre om de 4 satsingsområdene for jubileumsåret som er : 1.
Ungdom, 2. Sult, 3. Miljø, 4. Syn.
Han opplyste om at 17. Juni 2017 er satt som felles markeringsdag, og at alle
klubbene oppfordres til å gjøre en utadrettet aktivitet denne dagen.
MS Nøtterøy skal seile norskekysten, og Lions klubbene langs kysten vil bli
invitert til aktiviteter der båten legger til kai. Dette kommer det mer info om.
Soneleder foreslo at sonen jobber videre med jubileumsåret, og at vi tar dette inn
i handlingsplanen for neste år.
Tulipanaksjonen
Sonelder orienterte om årets tulipanaksjon og viste til informasjon som var sendt
til klubbene angående tid og sted for henting av tulipanene.
6. Evaluering av Lions året 2015 – 16
Følgende ideer ble drøftet under runden rundt bordet. Hvilke aktiviteter bør inn i
handlingsplanen for 2016 – 17:
a. Økt fokus på Mitt valg. Kan sonen arrangere innførings kurs i Mitt valg
for nye lærere som kan tilbys alle kommunene?
b. Erfaringsutveksling på inntektsbringende aktiviteter.
c. Informasjon om Klubbenes aktiviteter bør spres innen sonen.
d. Ide om konsert med Follo Seniororkester som kan tilbys eldre innen
Sone 5 sitt område.
e. 100- års jubileet. Hva kan sonen bidra med?
7. Rotasjon i soneledelsen
Soneleder takket av Trygve Elmenhorst som past soneleder og ønsket ass.
soneleder Ole Jørgen Klaussen velkommen som ny soneleder. Bjørn Tørmo går
over til past soneleder. Nye ass. soneleder er Ola Korsmo fra LC Nesodden. Han
ble ønsket velkommen til sonestyret og tiltrer som sekretær.

8.Eventuelt
Intet.
Møte slutt 21:00
Bjørn Tørmo
Soneleder

Ole Jørgen Klaussen
Sekretær

Forslag til saker som kan tas inn i neste års handlingsplan:
- Økt fokus på medlemsverving sett i lys av påtoppende DGs mål om 100 nye medlemmer i
vårt Distrikt
- Hundreårsjubileet- Hva kan sonen gjøre?.
- Kurs «Mitt valg» for nytilsatte lærere som alle klubbene i sonen kan sende deltakere til.
- Arrangere konsert med Follo Seniororkester for eldre i vår sone.
- Fredplakatkonkurransen. Lage et oppleggg for å få flere skoler engasjert.
- Gjennomgang av Lions regler for opptak av nye medlemmer.

