Lions Distrikt 104 J Sone 7
Soneleder 2015-2016: Anne Karin Haukaas
Telefon: 98098846
E-post: anne.karin.haukaas@gmail.com

Referat Sonemøte og Presidenttreff
Møtedato:
26.05.2016

Kl:
19.00

Sted:
Huseby gård, Bestyrerboligen

Referent:
John Ivar

Utsendt dato:
06.09.2016

Møtet ble ledet av soneleder Anne Karin Haukaas. Saker til behandling var sendt ut i forkant av møtet.
Sosialt samvær med servering av reker, loff og farris.
Frammøte: Følgende var tilstede fra klubbene:
LC Aurskog-Høland: Truls Risom
LC Fet: Odd Natvik og Tore Kasper Skaarer
LC Lillestrøm: Jan Almankaas og Per E. Syvertsen
LC Nedre Romerike: Astrid Marie Bakk, Hanne Cecilie Engh og Anne Karin Haukaas (Soneleder)
LC Nittedal: Vemund Digernes og John Ivar Rygge (Ass. Soneleder)
LC Romerike Skanse: Ingen møtte fra klubben
LC Skedsmo: Ingen møtte fra klubben
LC Strømmen: Arne H. Asmyhr og Trond Mathisen
LC Sørum: Egil Sporild og Roger Westby
LC Sørum Vest: Ingen møtte fra klubben
Neste møte:
20.10.2016

Kl.:
19:00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm

Nr

Sak

2.1

Gode opplevelser og utfordringer i året som snart er gått:

Ansvar

Felles for alle klubbene ble det rapportert om:
 Greit år med stor aktivitet som oppleves som krevende.
 Vanskelig og opprettholde engasjementet i klubbene.
 Frustrerende at det ikke er enklere å få flere nye medlemmer.
 Innsamling av midler gjøres med forskjellige aktiviteter slik det framgår
under hver klubb.
 Tatt opp 3 nye medlemmer.
LC Aurskog Høland:
 Selger strøsand, gjennomfører loppemarked og har El-bil lotteri.
 Klubben har fått god hjelp fra bankene i kommunen,
 «Mitt valg»: Gjennomføres på 2 skoler.
 Klubben har etablert samtalegrupper med kreftpasienter.
LC Fet:
 Selger kalendere, vanner og steller på Fet kirkegård, selger strøsand.
 «Mitt valg»: Ser ut til å få inngrep på skolene. Er tatt i bruk av 3 skoler,
men det er vanskelig å få god forankring.
 Gjennomfører tilstelning for eldre, leverer kasser med mat til
vanskeligstilte i samarbeid med barnevernet.
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 Tatt opp 2 nye medlemmer.
LC Lillestrøm:
 Pølsesalg under kulturuka i Lillestrøm, byfesten med «vorspiel» og deltar
i Lillestrøm uka.
 «Mitt valg»: Vanskelig å få til. Kjeller Volla ønsker ikke å ta i bruk «Mitt
valg».
LC Nedre Romerike:
 Vanskelig for yrkesaktive å delta. Klubbens aktivitet er avhengig av
pensjonister.
 Gode erfaringer med tegnekonkurransen.
 Godt frammøte på klubbens møter.
 «Mitt valg»: Samarbeider bra med de andre LC klubbene i Skedsmo
kommune, men det begrenses noe grunnet ikke sammenfallende
møtedager.
 Ønsker flere egne aktiviteter.
 Tatt opp 2 nye medlemmer
LC Nittedal:
 Selger strøsand, tulipanaksjon, bingovert, grasrotandelen Norsk tipping,
støtte fra Sparebank1 stiftelsen Jevnaker, Lunner Nittedal og
partnerskapsavtale med Nittedal kommune.
 Gitt støtte primært til aktiviteter i Nittedal kommune.
 Nittedal Guiden 25. utgave er laget og denne fordeles til alle husstandene
i Nittedal.
 «Mitt valg»: Har inngått avtale med Nittedal kommune om gjennomføring
av «Mitt valg» på alle skoler og barnehager i kommunen.
Evalueringsrapport er utarbeidet i samarbeid med Annica Øygarden.
 Tatt opp 1 nytt medlem
LC Romerike Skanse:
 Ingen møtte på møtet.
LC Skedsmo:
 Ingen møtte på møtet.
LC Strømmen:
 Tulipanaksjonen og vanning på kirkegård.
 Halvparten av klubbens medlemmer er yrkesaktive og aktiviteten må
tilpasses.
 «Mitt valg»: Samarbeider godt med flere klubber, men det har vært
vanskelig å skaffe instruktører. Forventer at flere utdannes,
 Tatt opp 4 nye medlemmer
LC Sørum:
 Selger strøsand, tulipanaksjonen, bingo på sykehjem, kunstutstilling.
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 Engasjerte skolen i tegnekonkurransen.
 Deler ut gaver til jul
 «Fritid og bistand» i samarbeid med ungdomskolene. Har fått fin omtale i
pressen.
o Fanger opp ungdom som faller utenfor.
o 21 elever er engasjert i forskjellige aktiviteter.
o Ryddig avtale med kommunen.
 «Mitt valg»: Ser ut til å få inngrep på skolene. Avtalt møte med ordføreren
i kommunen som er positiv.
LC Sørum Vest:
 Ingen møtte på møtet.
2.2

Ungdomsutveksling:
 I forrige Sonemøte ble det foreslått å opprette en felles konto til dekning
av kostnadene ungdomsutveksling. Forslaget var at hver klubb
innbetaler kr 2 000.
 Kostnadene for å sende en ungdom er kr 8 000 – 10 000.
 Så langt er det bare 3 klubber som har vist interesse, men i dagens
møte utrykte Lillestrøm, Nittedal og Strømmen at de ville være med.
 Egen konto må opprettes og saken tas opp igjen på første Sonemøte til
høsten.

2.3

Sonens dag 29. juli – Eidsvollsbygningen:

2.4

Soneråd 2016/2017:

2.5

Hva bruker klubbene innsamlede midler til:

Anne Karin

 Sone 7 har ansvaret for å arrangere en aktivitetsdag for deltagerne på
John Ivar
sommerleiren.
 Aktivitetsdagen legges til Eidsvollsbygningen som er på samme sted som
i fjor.
 Ass. Soneleder John Ivar Rygge har tatt på seg ansvaret å samordne
arrangementet, og i tillegg deltar president Vemund Digernes LC Nittedal,
soneleder Anne Karin Haukaas og president Astrid Marie Bakk LC klubb
Nedre Romerike.
 Soneleder Anne Karin Haukaas og ass soneleder John Ivar Rygge har
tatt gjenvalg for neste periode. Jon Schønning Lie har ikke ønsket
gjenvalg og vi har ikke past. Soneleder.
 Fet står for tur i neste periode og deretter er det Sørum Vest. Kandidat fra
LC Fet må være klare i februar 2017.

 Sonen ønsker å kartlegg/samle inn opplysninger som viser hva vi som
Lions bidrar med. Grunnen er at det er for lite kunnskap om hva Lions
gjør angående sosiale aktiviteter og økonomiske bidrag.
 Kartleggingen deles inn i 3 områder
o Lokalt i nærmiljøet/kommunen
o Støtte gitt nasjonalt

Anne Karin
John Ivar

Side 3 av 4

Lions Distrikt 104 J Sone 7
Soneleder 2015-2016: Anne Karin Haukaas
Telefon: 98098846
E-post: anne.karin.haukaas@gmail.com
Nr

Sak
o Støtte internasjonalt
 Utfordringen er at det ikke må bli byråkratisk.
 I første omgang skal det ikke rapporteres sentralt.
 Riksmøte har etter dagens møtet uttrykt ønske om en langt bedre
synliggjøring av hva Lions i Norge bidrar med.

2.6

Organisering av og arbeidsoppgaver for Sonene i D104J :

2.7

Handlingsplan Distrikt 104J Sone 7 Lionsåret 2016-2017:

Ansvar

John Ivar

 Forslag er sendt ut i forkant av møtet og det var enighet om at forslaget
er godt og viser hvilke arbeidsoppgaver og ansvar som soneledelsen
har.
 Det er viktig at soneledelsen er til for klubbene slik at vi sammen kan bli
bedre.
 Notatet kan oppleves som byråkratisk nedenfra og opp. Det er viktig å
understreke at sonen er til for klubbene slik at vi sammen kan bli bedre.
 Det er liten interesse for klubbaktiviteter på sonenivå.
 DG Knut Olav Gåseby har besøkt LC Sørum. Han håper på et godt
samarbeid med alle klubbene i vårt distrikt.
 Soneleder etterlyser raskere tilbakemeldinger på forespørsler hun
sender til klubbene og et bedre samarbeid.
 Soneledelsen planlegger å besøke de fleste klubbene i løpet av
perioden 2016/2017.
 Soneleder Anne Karin Haukaas har laget forslag til handlingsplan for
Lions året 2016-2017 som ble delt ut i møte.
 Planen gir et bilde av hvordan vi sammen skal bli bedre og vil fungere
som soneledelsen aktivitetsplan.
 Forslaget ga ingen store diskusjoner og ble vedtatt uten endringer.
 Planen er lagt ut på Lions hjemmeside under Distrikt 104J,
Handlingsplaner.
 Planen legges ved referatet fra dagens møte.

Anne Karin
John Ivar

Vedlegg;
Handlingsplanen referert til over er lagt på nett under menypunktet «Handlingsplaner» på Distrikt 104J
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