Lions Distrikt 104 J Sone 7
Soneleder 2016-2017: Anne Karin Haukaas
Telefon: 98098846 E-post: anne.karin.haukaas@gmail.com

Referat sonemøte 3 2016 - 2017
Møtedato:
22.02.2017

Kl.:
19.00

Sted:
Referent:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm AKH / JIR

Utsendt dato:
01.03.2017

Møtet ble ledet av soneleder Anne Karin Haukaas. Saker til behandling var sendt ut i forkant av møtet.
Ass. soneleder John Ivar Rygge leste Lions etiske norm.
Sosialt samvær med servering av kaffe og påsmurt julekake og kjeks.
Inviterte gjester:
D- YCEC Ulf Oppegård, Distriktsleder for ungdomsarbeid.
Frammøte: Følgende var tilstede fra klubbene:
LC Aurskog-Høland: Lars Walther Andersen, Atle Holgar og Troels Risom
LC Fet: Tore Kasper Skaarer
LC Lillestrøm: Arild Arildset
LC Nedre Romerike: Berit Kvarv, Elisabeth Fosjord, Olaug Sørbøen Nilsen og Anne K Haukaas (SL)
LC Nittedal: Vemund Digernes og John Ivar Rygge (Ass. soneleder)
LC Skedsmo: Ingen møtte fra klubben
LC Strømmen: Tore Per Bakken og Trond Mathisen
LC Sørum: Harald Martin Baarli, John- Per Haugstad og Egil Sporild
LC Sørum Vest: Ingen møtte fra klubben og ingen tilbakemelding
Neste møter:
27. april «Kjenn Lions»
01. juni Presidenttreff

Kl.:
19:00
19:00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm
"

Nr

Sak

2.1

Aktuelle organisasjonssaker:
Møtereferater:
 Referatet sonemøte 20.10.16 var sendt til alle klubbene og ble tatt til
orientering.
 Sonemøtet 24.11.16 ble avlyst pga. manglende påmeldinger
 Soneledermøte 15.2.17:
Det ble orientert om at det var levert inn et forslag til Riksmøtet på at 2
distrikter i nord bør slåes sammen (= Finnmark t.o.m. deler av
Trøndelag) og Distrikt H (Oslo) og distrikt J, som er vårt.
Sonens drift - Økonomi:
 Sone 7 Lions Club Distrikt 104J er registrert i Frivillighetsregisteret i
Brønnøysund.
 2 kontoer er opprettet i Strømmen sparebank. En for drift og en for
prosjekter.
 Vi får kr 2.200,- i støtte fra distriktet, men dette dekker ikke driften av
sonemøtene. Det var enighet om at klubbene i sonen betaler inn det
overskytende beløp ved Lions årets slutt

Ansvar

Sonerådet/ de
aktuelle
klubber
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Ungdomsutveksling:
 Retningslinjer behandlet på sonemøte 20. oktober 2016 legges til grunn
for samarbeid om å sende ungdommer på leir fra vår sone.
 Klubbene Aurskog Høland, Lillestrøm, Nedre Romerike og Nittedal har
Sonerådet/ de
så langt meldt at de ønsker å bidra med kr 2 000. Krav vil bli sendt ut
respektive
 LC Aurskog Høland har en ungdom som har fått bekreftelse på en leir
klubbene
Vertsfamilier – Lions Camp Imagine Peace 2017:
 I perioden 9. – 17. juli er det behov for vertsfamilier. Det beste er å ha 2
ungdommer da dette gjør det enklere å være vertsfamilie.
Klubbmedlemm
ene eller/og
 Hver sone oppfordres til å ta imot 4 - 6 ungdommer og Soneleder ber
naboer,
om å få tilbakemelding om aktuelle vertsfamilier.
familie!!!
Sonens dag fredag 28. juli 2017 – Eidsvollsbygningen:
 Ass. soneleder John Ivar Rygge har ansvaret å samordne arrangementet
som vår sone er ansvarlig for. LC Fet sa seg villig til å delta som
JI og LC Fet
medarrangør. Representanter fra alle klubbene oppfordres til å delta på
arrangementet.
Alle klubber
 Nærmere orientering om opplegget vil bli sendt alle klubben i vår sone.
JI
Assisterende soneleder perioden 2017 – 2018:


Ledelsen av sonen går på omgang og LC Fet står for tur til å ha Ass.
Soneleder fra 1.7.17. Valgt er Odd Natvik.

Klokke Klovnene:
 Alle klubben har fått tilsendt konseptbeskrivelse med tilbud om å
engasjere KlokkeKlovnene til besøk hos eldre med demens på sykehjem.
 Det er opp til den enkelte klubb eventuelt å inngå et samarbeid med
KlokkeKlovnene, men konklusjonen på møte var at dette var et
kommersielt firma som la opp til å ha inntekter.
 Sykehusklovnene blir sponset av mange klubber og det videreføres

AK melder fra til
Distriktet

Mitt valg
 Flere deltakere har deltatt på kurs for medlemmer med gode erfaringer
 Nyhetsbrev er sendt ut – anbefalt sendt alle medlemmene. Merk:
o Ny nettportal
o m/ mal for 3-årig avtale mellom klubb og skole/b.h.
o Egenandel på kr 2.000 – 10.000,- for skole / barnehage
o Ny visjon: «Gode valg for et bedre samfunn»
2.2

100 års jubileet:








17.6.17 er et arrangement på Oslo Rådhusplass hvor bl.a. Erna Solberg
kommer. Til Sandefjord 17. el. 18.6. planlegges besøk av representant
fra kongehuset m/ Gardemusikken.
Sentralt jobbes det med at vi skal få en «LIONS MILJØDAG» i samarbeid
med Hold Norge rent og kommunene. Viser til tidligere tilsendt skriv.
Planen er nå at dette kan bli en dag i august og at det skal bli årlig og i
flere Nordiske land. LC Nittedal planlegger dette nå 3. – 7. mai
Alle klubbene har planlagt aktiviteter som blir «markedsført» i løpet av
AK
2017. Oversikt over planlagte arrangementer i vår sone er lagt på nett
på distriktet.
En felles sonemarkering på Byfesten i Lillestrøm 15. – 18. juni ble drøftet Arild Arildset
sjekker
- i egen stand eller sammen med LC Lillestrøms «pølsebod».
muligheter.
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2.3

Ulf Oppegård, Distriktsleder for ungdomsarbeid, D-YCEC:







2.4

Markedsføringsskjema, se nedenfor, og som er tilpasset de enkelte
klubber kan benyttes.
Materiell er kjøpt inn til vårt distrikt og dette stilles til rådighet for
klubbene – Kontakt DG Knut-Olav Gaaseby knut.gaaseby@skibv.no
Mobil: 413 75 609

Klubbene
oppfordres til å
møte opp.
Klubbene
Skjemaet vil bli
sendt til
klubbene når Ulf
har redigert det
ferdig.

Orienterte om erfaringer og kom med forslag til en annerledes
markedsføring av og spørreskjema om LIONS -fra LC Ås/Nordby.
o Skjemaet bør tilpasses hver enkelt klubb og med kontakt info og
nr for grasrotandel mm
Ungdomsleir: Orienterte om opplegget for sending av ungdommer på
ungdomsleir til utlandet. Det er fortsatt ledige plasser ved noen leire.
o Kandidat for neste år kan meldes inn fortløpende og helst før 1.
oktober med: Navn, klubb, fødselsdato, ønsket sted.
o Mye informasjon finnes på nett, og her jobbes det stadig med
Klubbkontakter
forbedringer.
Først Lego League: omfang, rutiner og erfaringer.
o Forslag til brev som kan sendes til barne- og ungdomsskolene på
Romerike er laget og tidligere sendt ut til klubbene
o Vår kontaktperson er Odd Natvik, LC Fet, som gjerne stiller på
Klubbkontakter
klubbmøter og orienterer nærmere

Møteplan Distrikt 104J Sone 7 Lionsåret 2016-2017:
27. april kl. 19 i Skedsmo:
For nye medlemmer og andre interesserte med tema "Kjenn Lions" og bruk av
vår hjemmeside - for informasjon og inspirasjon. Vi får besøk av PRC Tom
Schrøder-Nielsen og ansvarlig for gjennomføringen er John Ivar og Anne Karin
Presidenttreff 1. juni kl 19:00:
Treffpunkt for presidenter og ass. presidenter med sonerådet
Møtested: Måsan Aktivitetssenter, Kjerulfs

Klubbene /
Sonerådet
Sonerådet
Presidenter og
ass. presidenter
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