REFERAT FRA SONEMØTE I SONE 6 I DISTRIKT 104 J
24.11.2016 KL. 19.00 I ØVRE RÆLINGEN KIRKE
_________________________________________________________________
Tilstede:

LC Enebakk: Per Eivind Grosvold, Tor Henry Kristoffersen og Trond Andersen
LC Rælingen: Finn Håkonsen, Tore Ivar Svare og Bernt Tveter
LC Rælingen/Petrine: Åse Aamodt, Anne Sofie Sandem og Margaritha Rambøl
LC Lørenskog Øst: Lars Olav Haug og Arild Melleby (soneleder),
LC Lørenskog Vest: Åge Sæther, Kjell Løvseth
LC Lørenskog/Fjellhamar: Tove Høver, Liv Turid Hvoslef, Kjersti Lande Bøe,
Inger Anne Mentzoni og Bjørg Simonsen
LC Lørenskog: Jens Bruun, Dag Bråthen
Dessuten, som spesielt inviterte: Fredrik Knutsen
Møteleder:

Soneleder Arild Melleby

Referent:
Trond Andersen
___________________________________________________________________________
Dagsorden iht. utsendt saksliste:
Sak 10/16:

Lions etiske norm – Referat fra forrige møte
Referatet fra Distriktsrådsmøte sendes ut sammen med møtereferatet fra
sonemøte 24. november.

Sak 11/16:

Lions 100 år – Fredrik Knutsen
Fremmøteprosenten av damer. 21 fremmøte hvorav 7 damer 34%
Gi og få en dag 17. juni 2016. Bruk det som en oppussing av Lions arbeide
lokalt. Kjøp og profilering av en Lions Bobil profileres og brukes. Starter på
Sundvollen på riksmøte dretter følge E6 til Kirkenes og retur. Guvenørrådet
behandler dette på møtet 28. november. Lions Norge bærer kostnaden. Bilen
vil ha faste sjåfører.
Det skal lages en film om Lions i Norge. Fredrik Knutsen vil ha innspill på
medlemmer i Lions som fortjener å bli presentert i denne filmen. Forslag på
aktuelle medlemmer sendes til Fredrik Knutsen på mail: fredrik@huff.no
Lørenskog: Litt sen start på dette prosjektet. Fire Lørenskog klubber har gått
sammen om et felles prosjekt. Eks Losby- aften, Kjenn-aften, Moteoppvisning
samt Grillprosjektet. Dette er en ramme som klubbene vil behandle for en
godkjenning. Inntektene er foreslått øremerket på barn og unge eks Mitt Valg.
Bruk av Lions profilert Bobil er tilgjengelig første helgen i Juni (Pinsehelgen).
Skissen på prosjektet skal behandles av klubbene før jul.

Enebakk: Grillaften for fysisk handicappede utvides med en 2 dagers tur.
Kontakt med kommunens koordinator. Enebakk ønsker lån av bilen på
bygdedagen 25. august 2017. Fredrik noterte bookingen.
Rælingen damene: Kontakt med Speiderne, Ungdomsklubben i kirken og
Flyktningesenteret. Grillfesten for sykehjemmene er også et aktuelt prosjekt.
Arrangementene er planlagt 17. juni.
Rælingen menn: Ikke fastlagt noe felles arrangement pr dato. Bruker dette
møtet som en tankesmide for klubbene. Ønsker å spisse budskapet i
prosjektet for å markere Lions lokalt.
Fyrtårn-aktivitetene våre. PR- materiell rundt 100 års jubileet skal produseres
sentralt.
Soneleder oppmuntret klubbene til å kjøre skisserte lokale prosjekter. Dette
blir en verdig, aktiv og offensiv måte å profilere Lions lokalt i sonen. Ikke
naturlig å kjøre et soneprosjekt i tillegg til planlagte lokale prosjekter.
Status på prosjektene legges frem på neste sonemøte 26. januar, samt en
felles PR fremstøt mot pressen.
Sak 12/16:

Profileringsmateriell 100 år
Eventuelle felles bestilling av profileringsmateriell tas opp på neste sonemøte.

Sak 13/16:

Fredsplakat prosjektet
Soneleder har tatt opp prosedyren i tegnekonkurransen på siste
distriktsrådsmøte. Distriktet har lovet å rydde opp i prosedyren rundt
tegnekonkurransen.

Sak 14/16:

Tema for neste sonemøte
Neste møtets temaer vil være:
1. 100 års jubileum
2. Rekrutering av tillitsvalgte i klubbnivå
3. Naturgjødsel prosjektet

Sak 15/16

Inntektsbringende arrangement
Naturgjødsel prosjektet ble fremlagt av soneleder. Spørsmålene luftes i
klubbene og tas opp på neste møte.

Sak 16/16:

Klubbrunden
Lørenskog Vest: 100 års jubileet. Vurderer å avslutte tunge løft prosjekter.
Lørenskog: Høstutstillingen på Kjenn med årets utvalgte kunstner Elling
Reitan
Lørenskog/Fjellhammer: Klokkeklovener på Lørenskog sykehjem. Rettet mot
demente. Pilot prosjekt. Jobber med forebyggende arbeid mot overgrep.
Infomøte med 140 lærere rundt Det er Mitt valg. Julebasar 15. august.

Enebakk: Sjåfører til bøssebærere under TV-aksjonen. November møtet med
Kransebinding for salg sammen med Blomstersalg. Medlemsverving 9
inviterte, 5 møtte på presentasjonsmøte og 3 møtte på November-møte.
Prospektive 3 til 5 nye medlemmer. Vaffelsteking på sykehjemmet.
Badevakter sammen med Sanitetsforeningen under tilbudet om
handicapsvømming
Rælingen Petrine: Gjennomført Mannekeng oppvisning, Sykehjemmene
besøkes, Fadderbarn prosjekt, Middagsservering på Trivselssenteret,
Bøssebærere under TV-Aksjonen. Tulipanaksjonen, Mitt Valg,
Integreringsprosjekt med fisketur prosjekt for menn med språkopplæring,
planlagt Integreringsprosjekt for kvinner i opplæring av ski ferdigheter.
Rælingen: 40 års Jubileum, Støtte til ungdomsarbeidet innen musikk, First
Lego Leag med deltagelse fra to skoler – Blystadlia og Smedstad et givende og
interessant prosjekt sammen med lærerne. Aksjon rettet mot Grasrotandelen.
Grytevakter for Frelsesarmeen før jul, 100 års jubileum og medlemsverving
Lørenskog Øst: Lotteri til inntekt til Sykehusklovnene, TV-aksjonen. 100 års
jubileet, Losby dagen hvor klubben er aktiv med planleggingen.
Tore Ivar Svare informerte om at han hadde mottatt en takkemail fra
myndighetene ved statssekretæren i Muunga for støtten til prosjektene med
fødestue og brønnprosjekt sonen har gjennomført. Dette har medført at flere
jenter har fått anledning til å gå på skole, - fremfor å bruke dagen på å hente
vann. Prosjekt vedr. de glemte barna, digitalisere av tegninger fra
tegnekonkurransen.
Sak 17/16

Eventuelt
Mottatt mail fra Lions Jule cup i Fredrikstad om støtte. Sonen behandlet tilsvarende
sak for et år siden hvor sonen sendte brev til DG vedr svarfrist og avklaring av dette
som sentralt distriktprosjekt.
Vinnertegningen fra Smestad skole ble presentert for møtedeltagerne.

