Referat fra sonemøte torsdag 24. november i Halden
Til stede:

LC Aremark: Tor Øyvind Solberg.
LC Borg: Berit Heder, Torgunn Magnussen.
LC Halden: Thor Kielland, Terje Nohr, Erling Aabakken, Nils Petter Olsen, Stein
Ole Gjesteby.
LC Halden/Iddefjord: Aase Kielland, Lisbeth Jansen.
LC Sarpsborg: Yngve Kristoffersen.
LC Skjeberg: Aage Johansen.
LC Tune: Kai Robert Johansen, Karsten Jacobsen.
LC Varteig: Bjørn Kristiansen, Hugo Olsen.
LC Greåker: Inge Fjærvik, Hans Arild Jaksjø, Kai Magnussen, Tore Heder.

Agenda:

1. Lions Etiske norm.
2. Status fra klubbene.
3.Gjennomgang av referat fra presidenttreffet oktober.
4. Punkter fra rådsmøtet 19.11.16 i Rakkestad.
5. Hva mere kan vi gjøre med Mitt valg og First Lego League.
6. Hva med opplæring i klubbene.
7. Eventuelt.
8. Lions mål.
Kai ønsket velkommen.

1.

Lions Etiske norm.
Lest av Thor Kielland.

2.

Status fra klubbene.
LC Aremark 26 medl. Akt. salg julenek, innsamlinger, forb. Loppemarked.
LC
Borg 32 medl. Muligens 2 nye. Akt. Julelotteri.
LC Halden 17 medl. Akt. Juletresalg.
LC Halden /Iddefjord 17 medl. muligens 5-6 nye.
LC Sarpsborg 10 aktive og 2 passive medl. Akt. Julelotteri og forb. Mitt valg kurs.
LC Skjeberg 30 medl. 1 ny i januar. Akt. Julelotteri.
LC Tune 26 medl. Muligens 1 på gang. Akt. Julelotteri.
LC Varteig 18 medl. Akt. Julelotteri.
LC Greåker 26 medl. 1 ny i januar. Akt, Julelotteri, Julefest på Eplehagen eldresenter.

3.

Gjennomgang av referat fra presidenttreffet oktober.

4.

Punkter fra rådsmøtet 19.11.16 i Rakkestad.
Kai informerte om intervjuskjema angående LC som var utarbeidet. Han skaffer dette
og oversender det til klubbene.
En ide for å øke medlemstallet kan være å innby til infomøter vedrørende Lions.
Tips fra rådsmøtet ang. aktivitet i forbindelse med 100 års feiringen Rusken aksjoner,
konserter o.l.
Kai besøker Halden/Iddefjord for å høre hva de har av feiringsplaner.
Rådsmøtet anbefaler at hver klubb i sonen bevilger kr 500,00 til julecup arrangement
for håndball og fotball i Østfoldhallen.
Sørum skole ble stemt som vinner av tegne konkurransen.
Flere klubber har stilt seg til rådighet i kommunens frivillighets sentral for å hjelpe til
der det trenges.
Der kommunene har velkomstpakker til nye innbyggere bør det sjekkes om det er
mulighet for å legge ved et informasjonsark om Lions for eventuelt å verve nye
medlemmer.
Kai gjør et forsøk på å melde sonen inn i Brønnøysund registeret for å få et riktig
forhold til b.l.a momsrefusjon.

5.

Hva mere kan vi gjøre med Mitt valg og First Lego League.
Karsten Jakobsen Tune LC informerte om status i Mitt valg og First Lego League.
Prøver å få med skoler som ikke tidligere har deltatt FLL.
Noen skoler som har deltatt tidligere er falt fra. Skyldes muligens at lærere ikke vil
bidra på fritiden sin.
Karsten har inngått avtale med Insperia om at de administrerer FFL materiell som ikke
benyttes. Gjelder ikke Varteig som har avtale med skolene.
Tune LC har laget brosjyre materiell med info om Mitt Valg. Dette kan også benyttes
av andre klubber.
Tune gjør et nytt forsøk på å få til et felles prosjekt for å bedre «Realfagkompetansen» på skolene i Norge på Riksmøtet 1 2017.

6.

Hva med opplæring i klubbene.
Opplæring på klubbnivå bør fortrinnsvis legges til hverdager på kveldstid, eventuelt
over 2 kvelder for å unngå å bruke helgedager. Prøver å dele sonen i 2 for å få med
flere medlemmer og unngå lange reiseveier.

7.

Eventuelt.
Det er for tiden ingen utenlands aktivitet i sonen. Kai Robert fremmet forslag om få
juleballet Quality som en felles aktivitet i sonen. Kai legger frem dette som forslag på
neste sonemøte. Tulipanaksjonen er akseptert som aktivitet i 100 års feiringen.

8.

Lions mål.
Lest av Thor Kieland.

Som avslutning ble det servert gode snitter og deretter en interessant omvisning på den fine
skolen.
Tore Heder
Referent

