Referat fra sonemøte nr. 1 sone 5 D104J 2015 – 2016
Tid og sted: Torsdag 11.08.2016 på Nesodden, Ekelund, Hilda Magnussens vei
nr. 1, Kl. 18.30 – 2100.
Følgende møtte:
Navn

Klubb

Reidar Elnan

LC Nesodden

Georg Stub

LC Ski

Stene Jørgensen

LC Ski

Ulf Oppegård

LC Ås/Nordby

Egil Bakke

LC Oppegård

Kjell Skas

LC Vestby

Solveig Moe-Helgesen

LC Ås/Eika

Oddvar Haga

LC Ås

Arne Stuanes

LC Ås

Trond A. Brandvold

LC Nesodden

Ola Korsmo (Soneleder)

LC Nesodden

Skantharviany Somaskanthan

LC Nesodden

Kari Karlsson

Langhus- Siggerud

Bjørn Tørmo (Past soneleder)

LC Vestby

 Velkommen
Presidenten i LC Nesodden ønsket alle velkommen til møtet. Soneleder
Ola Korsmo orienterte om at den som skulle ha vervet som soneleder
inneværende Lions år måtte trekke seg pga. sykdom. Ole måtte dermed
overta hans stilling. Det innebærer at vi mangler en Ass. soneleder. Ski
fikk i oppdrag å skaffe en kandidat til dette vervet til neste møte.
 Etisk norm
Past soneleder leste Lions etiske norm.
 Agenda/Referat
Agenda og referatet fra forrige møte ble godkjent.
 Presentasjonsrunde
Det ble gjennomført en presentasjonsrunde rundt bordet.
 Presentasjon av regnskapet fra Festaften for funksjonshemmede 2016.
Arne orienterte om regnskapet med utgangspunkt i eget vedlegg. Han
anbefalte at vi satt av 3000 kr som buffer for å dekke uforutsette ting i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av den neste festaftenen.
Vi har da 15.000 kr til utdeling.
Det ble diskutert hvorledes fordelingen av overskuddet burde
organiseres i framtiden. Det var enighet om at midlene kun skal komme
de funksjonshemmede til gode, men i stedet for en automatisk tildeling
til aktivitets- lagene, ble det fremmet forslag om å tildele midlene etter
søknad. Søknadene behandles i et sonemøte hvor representanter for
aktivitetslagene også er til stede.
Oppegård Aktivitetslag leverte en søknad om støtte til foreningens 40
års-markering.
Konklusjon
Regnskapet med Arnes anbefaling ble godkjent. Det settes ned en
gruppe med deltagere fra styret og en representant fra hver av de to
aktivitetslagene som får i oppdrag å utarbeide kriteriene for tildeling av
ev. overskudd fra festaftenen. Soneleder får ansvaret for å kalle inn til
møte og lede arbeidet med å utarbeide kriteriene for tildelingen av disse
midlene. Retningslinjene behandles i et sonemøte.
Ad søknaden om midler fra Oppegård Aktivitetslag om bidrag på kr 8000
til finansieringen av deres forenings 40. års markering. Møtet besluttet å
støtte Oppegård Aktivitetslag med Kr 8.000, selv om de nye kriteriene
ennå ikke er på plass.

 Gjeldende Handlingsplan – Status
Bjørn orienterte om status for arbeidet med gjeldende handlingsplan.
Erfaringene er positive. Vi har brukt den aktivt under sonemøtene og
gjennomført det meste av de oppgavene vi satte oss føre. Vi bør arbeide
med å få flere skoler med på Fredsplakat-konkurransen og First Lego
League. Dette er områder hvor vi får markedsført Lions på en god måte. Det
samme gjelder Mitt valg, men dette er et eksempel på et område hvor det
jobbes godt i vår sone. Det samme gjelder tulipan- aksjonen. Klubbesøk er
et område som vi kan være mer aktive fra sonens side.
Konklusjon
Møtet tok orienteringen til følge.
 Innspill til ny handlingsplan
Følgende tiltak ble foreslått:
Tiltak for å beholde medlemmer.
Alle nye medlemmer inviteres til kurs om hva Lions står for. Det settes ned
en gruppe bestående av Ola (Sonen), Reidar(Nesodden), Stene (Ski)
Ungdomsutveksling
Det ble foreslått at sonen tar et større ansvar for å markedsføre
ungdomsutvekslingen. Presidenten i Ås/Nordby er som YCEC( Youth camp
and exchange) ansvarlig for dette feltet i vårt distrikt. Nordby orienterte om
opplegget for dette feltet. Han utarbeider et opplegg/foredrag om dette og
legger opp til å besøke alle klubbene løpet av inneværende Lions år.
Opplegget presenteres på neste sonemøte.
Rapportering
Rapportering fra klubbene via sonen til distriktet etterlyses fra tid til annen.
Møtet var enige om at Distriktet må lage et opplegg for en slik rapportering.
Konsert for eldre i Kolben
Styret undersøker muligheten for å lage en konsert for eldre i forbindelse
med 100 års jubileet med utgangspunkt i seniororkesteret i Oppegård. Dette
må være avklart til novembermøtet.
Oppgaver i forbindelse med 100 års jubileet
Styret undersøker med prosjektansvarlig for 100 års jubileet om det er
foreslått oppgaver som berører oss.
First Lego League
YCEC, Oppegård ønsker å markedsføre First Lego League. Det gir ungdom en
unik mulighet til å vise kreativitet innen programmering, markedsføring.
Han vil orientere klubbene om hvordan de kan organisere arbeidet mot

skolen for å få med flere lag på dette. Han orienterer på sonemøtet i
november.
Eventuelt
Intet.

Bjørn Tørmo
Referent

