Referat fra sonemøte nr. 3 sone 5 D104J - 2016
Tid og sted: Torsdag 24.10.2016 i Drøbak, Kl. 19.00 – 2100.
Følgende møtte:
Navn

Klubb

Trygve Elmenhorst

LC Drøbak

Rita Fredheim

LC Drøbak

Ulf Oppegård

LC Ås/Nordby

Solveig Moe-Helgesen

LC Ås/Eika

Oddvar Haga

LC Ås

Odd Lilleby

LC Ås

Ola Korsmo

LC Nesodden (Soneleder)

Bjørn Tørmo

LC Vestby (Past soneleder)

1. Velkommen
Soneleder ønsket alle velkommen til møtet.
2. Lions Etiske norm
Past soneleder leste Lions etiske norm.
3. Agenda/Referat
Agenda og referat fra forrige møte ble godkjent.
4. Årets tegne konkurranse/Ekstra ordinært sonemøte
Sonens beste tegning kom i år fra Brønnerud skole. Den ble kåret

på et ekstraordinært sonemøte den 7. november. Det ble holdt
sammen med LC – Nordby sitt ordinære klubbmøte. Vårt bidrag
ble ikke med i Distriktets bedømming. Den ble sendt til Distriktet
gjennom postens system, men nådde ikke fram.
Konklusjon
Soneleder tar kontakt med Distriktet for å undersøke muligheten
for at vår sones vinnertegning tegning kan bli med i
landskonkurransen.
Valg av Ass. soneleder
På grunn av sykdom måtte påtroppende soneleder trekke seg. Ola
Korsmo rykket opp til vervet som soneleder. Stillingen for Ass.
soneleder har derfor stått ubesatt inntil nå. Trygve Elmenhorst
har tiltrådt styret i denne perioden for å avhjelpe situasjonen.
Styret presenterte en kandidat til vervet som Ass. soneleder. Det
er Ulf Oppegård fra LC Ås/Nordby. Han har bred erfaring fra
arbeidslivet som elektroingeniør. Han har hatt følgende verv innen
Lions systemet: Visepresident og president i Ås/Nordby. Han har
vært president i flere omganger. I år har han vervet som D-YCEC i
distriktet. Dessuten fullførte han RLLI kurs i oktober 2016. Driver
et Lions rekrutteringsprosjekt i samarbeid med VDG1.
Konklusjon
Ulf Oppegård ble valgt enstemmig til Ass. soneleder. Han tiltrer
straks.
Kurs for nye medlemmer
Iht. årets handlingsplan for sone 5, skal vi gjennomføre et kurs for
nye medlemmer i sonen. Kurset skal belyse hva Lions står for.
Konklusjon
Reidar Elnan og Christian Johnsen GMT (Global Membership
Team) er ansvarlig for kurset. Tittel blir: Bli kjent med og lær om
Lions. Kurset er åpent for alle medlemmer, men nye og potensielle

medlemmer har prioritet. Kurset holdes på Liahøy på Nordby den
19. januar 2017. Ola lager innkalling til møtet. Vi tar sikte på at
hver klubb stiller med fem deltagere. Frist for påmelding er 5.
januar. Det serveres kaffe og kaker.

Nytt fra styret
Det ble orientert om følgende saker:
 Fra Distriktet. Lovverket er gjennomgått. Det skal distribueres til
klubbene. Høringsfrist var opprinnelig 6. februar 2017. Denne er
senere korrigert til 15. januar.
 Fra Distriktet. Kjøregodtgjørelsen skal være 70% av statens
satser.
 Planleggingen for Festaftenen for funksjonshemmede er i rute.
Ola kontakter Tor Karterud LC Oppegård og sjekker kjøreplanen
for festen.
 Det er nedsatt en gruppe ledet av Ola som skal lage regler for
bruk av overskuddet fra Festen for funksjonshemmede.
 Årets Lego League har gått etter planen. Det er problemer med
påmeldingsfristen den 1. september. På denne tiden er skolene
midt i oppstarten av skoleåret. Vanskelig å få lærernes fokus på
denne konkurransen.
 Vi støtter forslaget om å holde en konsert i Kolben i forbindelse
med Lions 100 års jubileum og anbefaler klubbene å delta.
Runde rundt bordet
Kulturdagene i Ås er gjennomført med godt resultat.
Klubbene arbeider mye med å innføre «Mitt Valg» på skolene i
sine respektive kommunene.

LC Nordby har gjennomført en undersøkelse om hva folk forbinder
med av Lions. Mitt valg kom høyest på lista, deretter utdeling av
Julegleder til de gamle.
Eventuelt
Det vil bli utarbeidet en katalog over alle utenlandsprosjekter
Siden vi nå har valgt en ny Ass. soneleder ble Trygve takket av som
medlem av sone styret. I kraft av sitt verv som Past soneleder i
Lions året 2015- 2016 skulle Trygve ha trådt ut av styret. Siden vi
ikke har hatt Ass. soneleder i begynnelsen av dette lionsåret,
tilbød Trygve seg å bli sittende inntil styret igjen var fulltallig.
Han har gjort en svært god og aktiv innsats i den perioden han har
tjenestegjort i sonestyret. Han har etablert nye rutiner for arbeidet
i styret, innført handlingsplan mm. Han har fornyet og digitalisert
rutinene for innbydelse og påmeldingen til festaftenen og fått
utarbeidet en kjøreplan for planleggingen og gjennomføringen av
festen.

Referent: Bjørn Tørmo

