Referat fra presidenttreff torsdag 13. oktober 2016 på Høk Kro.
Til stede:

Berit Heder LC Borg, Stein Otto Strøm LC Skjeberg, Bjørn Kristiansen LC Varteig,
Bjørn Harald Kristiansen LC Sarpsborg, Tor Kjelland LC Halden, Aase Kjelland,
Lisbeth Hansen LC Halden / Iddefjord, Inge Fjærvik, Kai Magnussen, Tore
Heder LC Greåker.
LC Tune og LC Aremark ikke møtt.

Agenda

1. Lions Etiske norm.
2. Gjennomgang av handlingsplan sone 1.
3. Gjennomgang av referat rådsmøte i september.
4. Forslag til aktivitet i forbindelse med 100 års jubileet.
5. Hva gjør vi med ungdomsleiren 2017.
6. Eventuelt.
7. Lions mål.
Kai ønsket velkommen.

1.

Lions Etiske norm.
Lest av Berit Heder.

2.

Gjennomgang av handlingsplan Sone 1.
Soneleder Kai Magnussen hadde satt opp følgende punkter i handlingsplan:
Skaffe soneleder, assisterende soneleder og sekretær.
Tulipanaksjon 2017.
Ungdomsleir 2017.
Forslag fra Bjørn Harald om å få inn medlemsverving som nytt punkt ble tatt
tilfølge.

3.

Gjennomgang av referat rådsmøte i September.

4.

Forslag til aktivitet i forbindelse med 100 års jubileet.
Soneleder ønsket en felles planlegging av aktiviteter i sonen noe som ikke var ønskelig
av deltagerne. Det var enighet om at aktivitetene skulle henvende seg mot ungdom,
sundt miljø, øye/helse .
Halden og Halden/Iddefjord kjører sitt eget løp i Halden og hadde kommet opp med

flere forslag som gikk mot ungdom med tanke på rekruttering, oppgradering av tursti,
arrangement for yngre musikkartister m.m.
BHK ønsker ikke dirigering fra sonen men at klubbene selv bestemmer aktiviteter.
Kai hadde fått henvendelse fra Stefan Soos med ide om aktiviteter for ungdom som
vanker på EPA og flyktninger på Kolstad.

5.

Hva gjør vi med ungdomsleiren 2017.
Ungdomsleiren 2017 arrangeres i uke 28-29, hvorav 1 uke skal være hos vertsfamilie.
Trenger flere vertsfamilier.
BHK ba om at regning for vertsfamilier ikke sendes klubbene.

6.

Eventuelt.
Spillemidler fra lotteritilsynet ser ut til å bortfalle etter 2016.
Forslag om at bevilgninger i forbindelse med TV aksjonen ikke sendes Røde kors men
til Lions sentralt.
De glemte barna. Det er utarbeidet en powerpoint med info om hva dette dreier seg
om. Gjelder bygging av leir for flyktninger i Bekaadalen i Libanon. En leir er under
bygging til en kostnad på 1 mill. kroner, deretter skal Lions drifte denne i 2 år til en
kostnad av 1 mill. kroner pr år.
Kai ønsker invitasjon fra de klubbene som ikke har sett presentasjonen av
powerpointen.
Invitasjon fra Dag Skottene med foredrag om «Vår identitet som Sarpinger» på Gleng
22.11.16. Påmeldingsfrist 01.11.16.
Neste sonemøte blir 24.11.16 i Halden

7.

Lions mål.
Lest av Berit Heder.

Tore Heder
Referent

