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

Referat Sonemøte 1 2016 - 2017
Møtedato:
20.10.2016

Kl.:
19.00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm

Referent:
AKH / JIR

Utsendt dato:
28.10.2016

Møtet ble ledet av soneleder Anne Karin Haukaas. Saker til behandling var sendt ut i forkant av møtet.
Ass. Soneleder John Ivar Rygge leste Lions etiske norm.
Sosialt samvær med servering av kaffe og kringle.
Inviterte gjester:
Vanja Sortnes, leder av Skedsmo Frivilligsentral
DG 104J 2016-17 Knut-Olav Gaaseby
Ivar Lyngra «De glemte barna»
IRC MD 104J Tore Ivar Svare
Frammøte: Følgende var tilstede fra klubbene:
LC Aurskog-Høland: Truls Risom
LC Fet: Odd Natvik, Leif Nordal og Tore Kasper Skaarer
LC Lillestrøm: Olav Ødegård og Per E. Syvertsen
LC Nedre Romerike: Inger F. Paulsen, Berit Kvarv, Elisabeth Fosjord, Marit Misund og Anne Karin
Haukaas (Soneleder)
LC Nittedal: Vemund Digernes og John Ivar Rygge (Ass. Soneleder)
LC Romerike Skanse: Klubben er under avvikling
LC Skedsmo: Bjørn Paulshus
LC Strømmen: Arne H. Asmyhr
LC Sørum: Harald Bårlid, Egil Sporild og John- Per Haugstad
LC Sørum Vest: Ingen melding / oppmøte
Neste møte:
24.11.2016

Kl.:
19:00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm

Nr

Sak

1.1

Orientering om Måsan Aktivitetssenter:
Leder for Skedsmo Frivilligsentralen Vanja Sortnes:
 Senteret består av 86 leiligheter med et aktivitetssenter m/ kafe og
møterom i 1. etasje.
o Skedsmo Frivilligsentral og bl.a. Skedsmo friskliv sentral har sine
lokaler i senteret.
o Alle møterom er tilgjengelig for frivillige lag og foreninger.

1.2

Aktuelle organisasjonssaker:
Referat fra siste Sonemøte dvs. Presidenttreff 26.05.16 på Husebygård
 Godkjennes
 Hvordan orienteres medlemmene? Noen videresender referatet direkte,
noen refererer i styre, noen på medlemsmøte. Hva med å legge
referater i klubbavisa?

Ansvar

Referater ligger
på lions.no søk
med: sone7
Klubbene
Presidentene
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Fredsplakat konkurransen:
 Klubbene Sørum og Sørum Vest i Sørum og klubbene Nedre Romerike Klubbene
og Lillestrøm i Skedsmo deltar som tidligere (i Skedsmo er en skole falt
ut)
 Nærmere informasjon om kåring, med datoer meldes direkte til klubbene Sonerådet
Ungdomsutveksling:
 Forslag til retningslinjer er sendt fra Sonerådet ut til alle klubbene i
sonen. Dette er fra vår side ment som et forslag og en start på å få
skrevet retningslinjer vi kan bli enige om før samarbeidet begynner. S.r.
venter på tilbakemeldinger
 Soneråd registrerer seg i Brønnøysundreg. for å kunne åpne bankkonto
for dette
 LC Strømmen ønsker å trekke seg fra samarbeidet
Sonens dag 29. juli 2016 – Eidsvollsbygningen:
 John Ivar orienterte om sonens dag 29. juli til Eidsvollsbygningen som
Lions Club Nedre Romerike og Lions Club Nittedal klubb hadde
ansvaret for gjennomføringen av. 32 studenter fra en rekke land deltok
og dette var et vellykket arrangement.
 John Ivar hadde ansvaret å samordne arrangementet, og i tillegg deltok
Anne Karin og presidentene Vemund Digernes LC Nittedal og Astrid
Marie Bakk LC Nedre Romerike.
 Det ble etterlyst at vertsfamilier fikk orientering om tid og sted for div.
«Sonens dag». Sonene har ingen oversikt over vertsfamiliene, men
dette kan meldes som ønske til ansvarlige for leiren
First Lego League (FLL)
v/ Odd Natvik LC Fet - sonens representant i distriktets arbeidsgruppe.
Status orientering. Hans innlegg vedlegges referatet.
Han ønsker å presisere:
 at i 2010 ble det på Distriktsmøtet vedtatt å satse på at FLL skal inn i
skolene.
 at klubbene i sonen budsjetterer med å få skolene til å satse på dette
 oppfordrer klubbene til å sende noen til Kunnskapsbyen Lillestrøm for å
se hvordan konkurransen 5. november arter seg og også skaffe seg
kontakter i skoler som deltar. (start kl. 10 – finale kl. 15)
 at han er tilgjengelig og vil stille på klubbmøter for å informere om og
svare på spørsmål om FLL.
Kontakt; Odd Natvik, tlf. 917 63 580 odd_natvik@hotmail.com
Frivillighet Norge - ref. fra President treff 17.09.16 i Askim
Alle Lions klubbene i vår sone anbefales å registrer seg og
o Gå inn på www.frivillig.no .
o Trykk på for organisasjoner oppe til høyre og velg «Registrer ny
organisasjon».
o Fyll ut skjema og registrer klubben
 Her kan frivillige være hjelpere i noen av våre aktiviteter
 De frivillige er potensielle medlemmer
 Viktig at de som viser interesse får raskt og tydelig svar

De aktuelle
klubber
Sonerådet

AKH melder
sentralt om
ønske å bli
orientert som
vertsfamilier

Klubbene.
NAC kontaktene
i klubbene
(forebyggende
ungdomsarbeid)

Klubbene
v/ informasjon og
pr ansvarlig
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1.3

Orientering fra DG Knut-Olav Gaaseby:



Motto: Det er ikke dem og de men VI!



Setter pris på å bli invitert ut til soner og klubber. Hans jobb er å holde
seg orientert og bistå og hjelpe klubbene sammen med distriktets
fagsjefer, han ber om at disse og seg selv blir brukt
For mange som er nye i LIONS faller fra. Tips:
o Følg opp og lytt til medlemmene
o Fordel vervene, slik at ansvar og interesse spres i klubbene – la
de delta på møter og kurs
o Ha interessante møter
o Nye aktiviteter / følg med i tiden!
o Få med nye medlemmer evt. «frivillige» til bestemte aktiviteter
100 årsjubileet.
o Sentral arbeidsgruppe har ikke konkludert enda. Det er snakk om
en båt som kjører langs kysten og evt. en bil gjennom E6 og som
sammen med klubber arrangerer en markering. Det jobbes med
samarbeidsparter og sponsing – utgiftene er for store p.t.
o Distriktet foreslår for klubber å arrangere «Lions miljødag»:
Sammen med ungdommer / lag og foreninger / «Hold Norge
Rent» kan vi rydde i parker, stier, langs veier osv. Kanskje blir
det nasjonalt og evt. også internasjonalt. Muligheter for offentlig
støtte … ?
o I Distriktet jobbes det med evt. å utarbeide en «verktøykasse»
med søknader, presseomtale og profilering
o Distriktet kjøper inn bannere som klubber kan låne. Kontakt DG2
Per Erik Sørensen tlf. 971 83 542 / mail: karru@online.no





1.4

Ansvar

Klubbene
v/ styret og
medlemsutvikling
kontakt

Klubbene
v/ 100 årsjubileumskontakt

Lions prosjekt «De glemte barna» v/ Einar Lygra
Einar viser at det nytter å ha eget initiativ, pågangsmot og troen på vår
organisasjon! Her går svært lite til administrasjon!!
Omtale i Lins.no finnes her
Det er ønskelig med støtte og aktiviteter internasjonalt, nasjonalt, distriktsvis, i
sone og på klubbnivå. Det koster 1 million å bygge et Safe Center og 3 millioner
for drift i 3 år, som Lions har forpliktet seg til.
Et fakta ark og en PP vedlegges referatet.

Tore Ivar Svare LC Rælingen - vårt distriktets fagsjef på området (IRC)
Han ber om kreative innspill for å skaffe penger. Vi kan f.eks. kontakte bedrifter
om støtte og at representanter fra arbeidsgruppen kan komme og fortelle på et
møte i bedriften om denne aktiviteten. Bedriften kan evt. kjøpe barnetegninger
som barn i senteret har tegnet.
• Gå sammen – skap aktivitet – jobb på tvers!
• Mulige lokale aktiviteter:
– Juleblomster
– Lokale bedrifter donere julegavepotten?
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– Samarbeid med skole – alle trinn – FN dagen 24 oktober?
– Operasjon Dagsverk?
– Kirkekonsert? Til jul?
– Loppemarked?
– Boksalg?
• Samle distriktet i en jubileumsgave?
• Kjøp en barnetegning?
Se vedlagt PP

Klubbene v/
internasjonal
kontaktperson
(IRC kontakt)

Møteplan Distrikt 104J Sone 7 Lionsåret 2016-2017:
Neste møte avholdes 24. november kl 19:00
Møtested: Måsan Aktivitetssenter, Kjerulfs gate 38 Lillestrøm.
Tema: Forebyggende ungdomsarbeid v/Ulf Oppegård
En annerledes måte å markedsføre LIONS / få medlemmer på, også v/ Ulf
100 års jubileet. Status nasjonalt og i distriktet ved Fredrik Knutsen.
Hva med oss? Har noen noen planer?
Guvernørrådsleder Lill Alver kommer på besøk??

Soneråd

