Sonemøte
Dato:
Sted:

Lions Distrikt 104 J Sone 4

23.11.2016
Kl. 19.00 til 21.30
LC Hobøl

Sted/kjørebeskrivelse

Soneleder 2015-2016:
Sverre Gjulem
Telefon:
91353137
e-post:
sgjulem@online.no

Fossnes – Ligger mellom Ringvoll og Skjellfoss Mølle

Referat fra sonemøte, Fossnes, Hobøl, 23.11.2016
Tilstede:
Spydeberg: Ulf Nygaard, John Elias Oroug, Hans Kristian Sandvik
Rakkestad: Olav Grefsli, Peder Harlem, Sverre Gjulem (soneleder)
Trøgstad: Bjørn Ekeberg, Thor Nilsen
Mysen: Børge Grefslie, Steinar Heller, Dag Fossheim
Skiptvet: Einar Kittelsen
Hobøl: Simen Gjølsjø, Jens Anstensrud, Inger Marie Mellem Grindstad
Marker: Arne Østbye

-

Sverre ønsket velkommen til sonemøte og leste Lions mål.

-

Simen Gjølsjø ønsket velkommen til Hobøl.
Han orienterte om klubben som nå har 31 medlemmer, herav 4 damer.

-

Referatet fra forrige sonemøte 08.06.
Gjennomgått og godkjent.

-

De glemte barna v/ Sverre.
Sverre gjennomgikk et infoskriv om prosjektet.
Dette er et Lions Safe Center i Libanon som har plass til 150 flyktningbarn fra Syria hvor de
får tilbud om skole, helse og omsorg.
Målet er å samle inn 4 mill. kroner som skal dekke bygging samt drift i 3 år. Hittil er det
kommet inn 1,5 mill kroner, og senteret er åpnet og i drift. Flere av klubbene i sonen har
bidratt med betydelige beløp.

-

100 – års markering.
Bør markeres på alle aktiviteter gjennom 2017. Dette bør også være en anledning til å
markedsføre hva vi gjør, og hva vi bruker penger på.
Det har kommet et forslag om en Distriktsaktivitet – Søppelplukking.
Vi må passe oss så vi ikke tar ”jobben” fra andre organisasjoner.
Det skal ha blitt strengere i forhold til sikkerhet som kan gjøre det vanskeligere å utføre
sånne oppgaver. Vi regner med at det jobbes videre med saken i distriktet og avventer mer
informasjon derfra.
Alle klubbene i sonene har planer om jubileumsaktiviteter, enten 17.06. eller tidligere i juni,
men er på forskjellig ståsted i forhold til hvor langt man er kommet i planleggingen.

-

Hånd i Hånd
Det er enighet om at soneaktiviteten fortsetter og gjennomføres 1. lørdag i mars.
Vi har nå en reservekapital på ca. kr. 20.000 slik at vi ikke behøver mer enn kr. 3.000 fra
hver klubb, dersom opplegget skal være som tidligere.
Det må settes ned en komité med et medlem fra hver av klubbene.
Send navnet til Sverre så snart som mulig.

-

Hva tjener vi penger på og hvilke aktiviteter har vi?
Rakkestad
 Lokal telefonkatalog gir kr. 185.00, hvorav kr. 50.000 som gaver - resten
annonser
 Salg av juletre / nek gir kr. 100.000 – Juletrær og nek kjøpes inn.
 Tulipanaksjon kr. 40.000
 MVA. refusjon kr. 20.000
 Grasrotandel kr. 10.000
Trøgstad
 Trøgstadguiden gir kr.95.000 hvorav kr. 20.000 i gaver
 Tulipanaksjonen kr. 50.000
 Grasrotandel kr. 6.000
 MVA kompensasjon kr. 20.000
 Jul /sommer i bygda – Bodbygging kr. 12.000
 Mitt Valg materiell pakkes og distribueres for hele landet kr. 80.000

Øvrige aktiviteter:
PU fest 2 ganger pr. år m/ kiosk., Eldrefest i november 80- 100 deltakere, På Heimen 1-2
ganger i måneden med underholdning, stiller med 30 sjåfører til TV aksjonen. Planlegger
sommerleier på Hvaler for flyktningungdommer fra Trøgstad.
Mysen






Tulipanaksjonen kr. 90.000 hvorav Fotballgruppa får kr. 30.000 for jobben.
Grunder /næringslivsmesse høsten 2016 netto kr. 86.000
Rosa Softis ca kr. 30.000 i år (Det dobbelte i fjor)
Lionsvogna/kiosk – utleie og til eget bruk
Setter opp julenek i gatene for Mysenbyen

Spydeberg
 Strøsand kr. 45.000 forrige vinter, kr. 67.000 budsjett i år.
 Hyttevakt – Lysern kr. 25.000
 Tulipanaksjon kr. 16.000
 MVA kompensasjon kr. 10.000
Øvrige aktiviteter:
Mitt valg, ny avtale (fint oppslag i Smaalenene i dag), Eldrefest, Prisutdelinger og Stille
aktiviteter hvor det gis gaver i det stille.
Skiptvet
 Turhytte, nå med tårn - Servering - varierende inntekter
 Kalender til alle husstander ca. kr. 100.000 netto (annonser)
 Matrikkel produksjon og salg kr. 50-60.000
 Tulipanaksjon m/ Askim Fotball 6000 tulipaner selges.
Øvrige aktiviteter:
Mitt Valg Moen Skole , Eldrefest før jul, Mekkegarasje for ungdom, støtte til Natteravner
i Meieribyen.

Hobøl
 Salg av nek og juleblomster kr. 40.000
 Conventionlotteri – pakking og regnskap kr. 20.000
 Maling av hus kr. 37.000 siste år
 Tulipanaksjon kr. 12.000
 Loddsalg kr. 6.000
Øvrige aktiviteter:
Eldrefest, Rusfri fest for ungdom 16. mai
Marker
 Loppemarked m/ vaffelkiosk og kakelotteri, netto ca kr. 50.000, hvorav kr. 1012.000 går til LC Aremark som hjelper til.
 Tulipanaksjon kr. 10.000
 Julegate Ørje ca. kr. 7.500
 Salg av nek kr. 4.500
 Kalkunlotteri kr. 8.500
Øvrige aktiviteter:
Mitt valg (barnehager) Lysvandring i november hvor vi gir bort varm toddy og refleks,
vedlikehold av tursti, Julegave til vanskeligstilt barn i Marker (stille aktivitet)

Distrikstnytt
- Lions Julecup i Fredrikstad minner om støtteforespørsel.
- Einar Kittelsen minner om påmelding til kurs i Mitt Valg. Det går to kurs i januar, og
er nødvendig for de som skal ha tilganger på nett.
- Det finnes flere typer kurs "ferdig" på Lions sine nettsider - bla. a. "Hva er Lions"
- klubbstatus hva gjelder medlemmer - antall og bevegelse siste år
- "sonenytt" - hva skjer av aktiviteter i klubbene til enhver tid - legges inn på
nettsidene. (sendes til PRC/Web-red. Tom S. Nielsen – tom@snielsen.no)
- Er det aktuelt for flere klubber i sonen å starte opp med First Lego Leage ?
- Er det noen av klubbene som har "egne" utenlandsprosjekter? Gi Sverre
tilbakemelding.
- alle aktiviteter i jubileumsåret må markeres med 100år!

Askim og Tulipanaksjon
Einar Kittelsen informerte om at Skiptvet nå hadde avtale med Moen Skole i Askim om Mitt
Valg. Skiptvet har også avtale med Askim Fotball som bidrar i Tulipanaksjonen i Askim mot
privatmarkedet og på AskimTorget.
For øvrig avtaler Mysen og Trøgstad og ev. Spydeberg hvordan de fordeler bedriftsmarkedet
seg imellom. Mysen tar initiativ til et planleggingsmøte med det første. Tulipaner skal helst
bestilles før 01.01.

Soneleder Sverre takket til slutt vertskapet i Hobøl for at vi fikk komme hit, og for god bevertning, og
ønsket alle vel hjem.

