Lions Distrikt 104 J Sone 7
Soneleder 2015-2016: Anne Karin Haukaas
Telefon: 98098846
E-post: anne.karin.haukaas@gmail.com

Referat sonemøte 4 2016 - 2017
Møtedato:
27.04.2017

Kl.:
19.00

Sted:
Referent:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm AKH/JIR

Utsendt dato:
30.04.2017

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 kringle.
Inviterte gjester: Distriktsleder for PR og informasjon (PRC) Tom Schrøder-Nielsen som også er webansvarlig for distrikt 104 J
Frammøte:
LC Aurskog-Høland: Meldt frafall
LC Fet: Leif Nordal
LC Lillestrøm: Tom Arild Finne og Erik Nordengen
LC Nedre Romerike: Astri Mari Bakk, Elisabeth Fosjord, Berit Kvarv, Mari Misund, Olaug Sørbøen Nilsen,
Inger Paulsen, Anne Lise Sand og Anne Karin Dybdahl Haukaas (Soneleder).
LC Nittedal: Vemund Digernes og John Ivar Rygge (Ass. Soneleder).
LC Skedsmo: Meldt frafall
LC Strømmen: Tore Per Bakken og Trond Mathisen
LC Sørum: John-Per Haugstad og Gunnar Roger Hordvei Westby
LC Sørum Vest: Ingen tilstede fra klubben, ingen melding

Neste møte:
01.06.2017

Kl.:
19:00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm

Nr

Sak

4.1

Referat fra Sonemøte 3 – 22. februar 2017:
Referatet er sendt ut før møtet og ble tatt til orientering.
Oppfølging:
o 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. 12 gutter mangler
fortsatt en familie denne uka! TA KONTAKT MED HELLE F SOOS: 906 44 258
o Spørreskjema om/ markedsføring av LIONS / din klubb:
Skjemaer laget av LC Ås/Norby er mottatt og legges ved referatet for
tilpassing for de klubber som ønsker å bruke dem. De er også lagt på nett på
LC Ås/Nordby under menypunktet «Offentlig medlemsinfo».
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Ansvar/oppfølging
100 års jubileet:

Materiell var hengt opp på Distriktsmøtet sist helg. Knut- Olav Gaaseby
kontaktes for leie av dette: 413 75 609
Sonemarkering på Byfesten i Lillestrøm 15. – 18. juni?
LC Lillestrøm er positive til å dele sin plass ved Kulturpuben med alle
medlemmer i sonen. Her kan vi vise oss frem, ha med våre egne foldere og
kanskje få noen potensielle nye medlemmer!
4.2

Aktuelle organisasjonssaker:
PR:
 Tulipanaksjon 2017: En kronikk i Romerikes blad fredag 28. april. Dette er et
samarbeid mellom sonene på Romerike på tvers av Lions distriktsinndeling.
Ole E. Leinæs fra LC Eidsvoll Sør har mottatt og koordinert kontakten med
RB og laget kronikken. Videre lager RB en artikkel 29.april med bilde og
intervjuer fra en barnehage i Lørenskog - som driver med Mitt Valg.
Dette kan vi sammen være stolte av – takk til dere som ga oss konkret
beskrivelse av deres aktivitet, med de økonomiske bidrag!
 Jubileet vårt: RB har også sagt seg villige til å skrive en artikkel om vårt 100
årsjubileum. Men da trenger vi bildemateriell og gamle historier i tillegg til
dagens aktiviteter. Håper på respons på dette!

Klubbene

Alle medlemmer

Utkastet til
kronikken 28.4.
vedlegges.

Klubbene sender
gamle bilder og
historier til
soneledelsen.

Klubbenes
stiftelsesdatoer

4.3

Webansvarlig i Distriktet Tom Schrøder-Nielsen:
 Tema var "Kjenn Lions" som ble presentert med en gjennomgang av Lions
sin historie. Presentasjonen ligger på Lions sin hjemmeside. Vi oppfordres til
å ta dette, eller lignende presentasjoner i egen klubb
 En presentasjon ble gjort av Lions sin hjemmeside og om hvordan vi
kommer inn på siden til distriktet, sonen og egen klubb. En
utfyllende bruksanvisning er lagt på distriktet under menypunktet
«Intern medlemsinfo». Lesing krever innlogging,
 Vi oppfordres til å legge vår klubbavis på nettet og der gi linker til aktuelle
hjemmesider: Klubb – Distrikt J – Lions Norge
 Videre ligger det der mye fint opplæringsstoff, om Lions aktiviteter og
organisasjon, samt på klubb for president, sekretær og kasserer m.m.
som vi selv kan ta.
 Distriktet, noen klubber og mange Lions-medlemmer har opprettet
Facebook-sider. Dette ble demonstrert og her er det enkelt å «dele det
gode budskap» til venner og andre.

Klubbene

Diverse
informasjons stoff
fra TSN ettersendes

4.4

Møteplan Distrikt 104J Sone 7 Lions året 2016-2017:
Presidenttreff torsdag 1. juni kl 1900:
Dette møtet er for årets og neste års presidenter
Møtested: Måsan Aktivitetssenter, Kjerulfs gate 38
Vi håper datoen for lengst er reservert 😊!

Sonerådet /
presidentene

