Referat fra presidenttreff torsdag 28.09.17 på Lionshuset Skjeberg.
Til stede:

LC Skjeberg: Jarle A Thorbjørnsen, Aage Johansen.
LC Sarpsborg: Yngve Kristoffersen.
LC Halden:
Erling Aa
LC Varteig:
Hugo Olsen, Bjørn Kristiansen.
LC Skjeberg: Lasse Aasgaard.
LC Borg:
Kari Aasgaard, Berit Heder.
LC Greåker: Hans Arild Jaksjø.
LC Tune:
Leif Gade.
LC Aremark og LC Halden Iddefjord ikke møtt.

Agenda

1. Lions Etiske norm.
2. Gjennomgang av handlingsplan Sone 1.
3. Gjennomgang av referat rådsmøte i September.
4. Hva gjør vi med ungdomsleiren i 2018.
5. Evenuellt.
6. Lions mål.
Kai ønsket velkommen.

1.

Lions Etiske norm.
Lest av Yngve Kristoffersen.
Kai ba om en kort status fra klubbene. Skjeberg + 4 medlemmer
Tune +1
Borg +0
Greåker + 0
Varteig + 0
Halden + 0
Sarpsborg minus 2

2.

Gjennomgang av handlingsplan Sone 1.
Soneleder Kai Magnussen hadde satt opp følgende punkter i handlingsplan.
- Soneledelse.
Det skal nå dannes et sonelederstyre som skal bestå av soneleder og
visesoneleder pluss eventuelt noen flere. Tanken er at det skal være flere om
dra lasset. Navn på aktuelle kandidater som soneledere/verv meldes til Kai
snarest for å få dette gjennomført.
- Medlemsutvikling.
LC Skjeberg har nå prøvd ny modell ved å invitere venner og kjente til

infomøte hvor de informerte om hva Lions er og hva de driver med. Dette ga
bra respons og medførte at de fikk 4 nye medlemmer og muligens noen flere.
Kan være en utfordring til andre klubber om å forsøke noe tilsvarende.
- Opplæring.
Dårlig deltagelse på kurs i LC regi av medlemmer fra vår sone. 3 dagers kurs
betales av Lions sentralt. Kun drikke betales av deltagere. Kai ber om å bli
invitert til klubbene for å prate om opplæring.
Ungdomsleiren. Se pkt 4 i agenda.
- Sonemøter.
Sonelederjobben skal hvis det lar seg gjøre gå på omgang blant
klubbene og møtene avholdes i klubbene. LC Varteig forsøker å ta neste
sonemøte. Nytt utenlands prosjekt og nytt satsningsområde på diabetes
kan være forslag til forelesning på sonemøter.
- Tulipanaksjon.
LC Borg gjør mest med dette og er eneste klubb som har inntekter. Klubbene
i sonen må prøve å bli flinkere til å selge tulipaner og bestille flere.
3.

Gjennomgang av referat rådsmøte i September.
Det anmodes at medlemmene tar i bruk sosiale medier i større grad.
Diabetes blir nytt satsningsområde.
Gjøre forsøk på å få tak i medlemmer som har flyttet eller sluttet.
Julecupen i Fredrikstad skal også sponses 2017.

4.

Hva gjør vi med ungdomsleiren 2018.
Det har vært problemer med å skaffe vertsfamilier til ungdomsleiren. Flere
føler seg presset til å få gjennomført opplegget med ungdomsleir og at det
koster for mye. Helle inviteres til et sonemøte for å fortelle om vertsfamilie
opplegget.

5.

Evenuellt.
Jarle Torbjørnsen anmoder alle som har tilgang til å gå inn på «My LCI».
Logo med den brukne tulipan skal fortsatt brukes. Bl.a på draktene til
Sarpsborg 08. Klubbene blir enige om hva som skal benyttes på draktene til
neste år.
Neste sonemøte blir 23.11.17. Muligens hos LC Varteig.

6.

Lions mål.
Lest av Yngve Kristoffersen.
Tore Heder
Referent
Før vi avsluttet ble vi servert kaffe, gode smørbrød og wienerstang.

