LIONS CLUB
REFERAT FRA SONEMØTE I SONE 6 I DISTRIKT 104 J
22.09.2016 KL. 19.00 I ØVRE RÆLINGEN KIRKE
_________________________________________________________________
Tilstede:

LC Enebakk: Magnar Nordlie, Per Arne Johansen
LC Rælingen: Per E. Oppegaard, Arild Rambøl
LC Rælingen/Petrine: Margaritha Rambøl
LC Lørenskog Øst: Arild Melleby (soneleder), Kjell Åge Olsen, Lars Olav Haug
LC Lørenskog Vest: Kjell Løvseth
LC Lørenskog/Fjellhamar: Toril Parelius, Liv-Turid Hvoslef, Tove Høver
LC Lørenskog: Jan Hvoslef
Dessuten, som spesielt inviterte: LC Årnes: Per Willersrud og Eli Aaserud Heiberg
Møteleder: Soneleder Arild Melleby
Referent:
Jan Hvoslef
___________________________________________________________________________
Dagsorden i hht utsendt saksliste:
Sak 5/16:

Sak 6/16:

Godkjenning av referat fra forrige møte. Referatet godkjent, med merknader
om at kvinneandelen i Lions er 21,3%, samt at «Jubileumsdag» kan legges til
17.6.2017.
Medlemsutvikling
Per Willersrud og Eli Aaserud Heiberg fortalte fra erfaringer i LC Årnes som
«mixed» klubb. Prosess for «blanding» over 5 år. Stort sett positivt mottatt i
den «gamle» herreklubben, uten utmeldinger. Aktiv klubb med ca. 50
medlemmer uten rekrutteringsproblemer. Det ble understreket stor vekt på å
engasjere (nye) medlemmer i oppgaver, for å beholde dem, samt at
oppgavene er beskrevet skikkelig. Tiltak i lokalsamfunnet, som f.eks. grilling
ved Nes sykehjem, gir goodwill. Klubben har mange medlemmer, men den
dekker et stort område og er vanskelig å dele i 2 klubber. Rekruttering rettet
mot 40-50-åringer, men de fleste er 50-60 år. Gjennomsnittsalder ca. 67 år.
LC Årnes har 22 komitéer, alle er med i 2-3 komitéer, og alle vet eksakt hvilke
oppgaver de har. Det er behov for kursing i «Dette er Lions» – i alle klubber.
Aktuelle kursholdere kan være Jann A. Holtet og Kjell Arne Andersen.
Presidenttreffet i Askim 17.09.2016 tok blant annet også opp dette temaet.
Lars Olav Haug informerte fra møtet. Det er et savn etter meningsfullt frivillig
arbeid i Norge. Dette gir en åpning for Lions inn i lokalsamfunn. Det finnes i
dag 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, likevel mener 79% av
befolkningen at de aldri er spurt om å delta i slikt arbeid. 54% av disse ønsker
å være med. Verdien av frivillig arbeid i Norge anslås til 77 milliarder. Folk vil
gjerne lære noe nytt, de ønsker å bidra i nærmiljøet, men de ønsker å vite
hvor mye tid som går med. Mange er redd for å bli «fanget» ut over sin tid og
kompetanse. Kontakter: Wanja Konradsen i frivillig.no og

siriann@frivillighetsnorge.no . Det blir også understreket at det er viktig å
unngå for rask karrierestigning i klubben.
Sak 7/16:

Sak 8/16:
Sak 9/16:

Fredsplakaten
Det har oppstått et organisatorisk «krasj» i logistikken, ved at Distriktsrådsmøtet 19. november er plassert før sonemøtet som skal velge ut
tegninger. Dette medfører at det må settes opp et ekstra sonemøte torsdag
10. november 2016 kl. 19.00 for utvelgelse av tegningene.
Distriktsrådsmøtet. Referat fra møtet sendes med dette referatet.
De viktigste nyhetene fra klubbene. De forskjellige klubbene fortalte om
aktuelle aktiviteter i tiden som kommer, og her kan nevnes blant annet (ikke
fullstendig): Enebakk: infomøte om klubben, Rælingen/Petrine: komité for
sosial moro i klubben, Lørenskog Øst: klovnelotteriet, Rælingen: First Lego
League i 2 skoler, Lørenskog: kunstutstilling nest siste helg i oktober,
Lørenskog Vest og Øst: strøsand. Lørenskog/Fjellhamar: julebasar og grøtfest.
Klubbene bes likevel sende inn program og tidsplan for disse aktivitetene
elektronisk til soneledelsen. Det minnes også om årets TV-aksjon til inntekt for
Røde Kors 23.10.2016.

Neste sonemøte finner sted 24.11.2016, og sentralt tema vil være: Lions 100 år.
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