Sone 6
Distrikt 104J
Referat fra sonemøte/presidenttreff
Dato:
Stede:
Til stede:

Torsdag 12.10.2017 kl. 19.00
Familiens Hus, Enebakk
Trond Petter Andersen
LC Enebakk
Kjetil Even Giske
LC Lørenskog
Bjørg M.T Simonsen
LC Lørenskog/Fjellhamar
Liv Turid Hvoslef
LC Lørenskog/Fjellhamar
Åge Sæther
LC Lørenskog Vest
Vidar Waaden
LC Lørenskog Vest
Kjell Åge Olsen
LC Lørenskog Øst
Bernt Tvete
LC Rælingen
Margaritha Rambøl
LC Rælingen/Petrine

1. Soneleder Trond Petter Andersen ønske velkommen til dette føreste møte i sone 6
lionsåret 2017/2018. Han håpet disse sonemøtene vil være til nytte for de enkelte
klubbene.
2. Lions etiske norm ble lest av Vidar Waaden/ass. soneleder.
3. Gjennomgang av handlingsplanen for sone 6 inneværende lionsåret var viktigste sak på
møte. Handlingsplanen som var utarbeidet av soneleder ble drøftet sammen med past
soneleder Arild Melleby og ass. soneleder Vidar Waaden ble drøftet i møte 28.09.17. De
enkelte punktene i planen ble drøftet.
Medlemsutvikling i klubben
Dette er et svært viktig arbeid da mange lionsklubber stadig opplever nedgang i
medlemstallet. Bortsett fra LC Enebakk har de andre klubbene i sonen hatt nedgang
eller status quo de siste 12 månedene.
Medlemstallet i de enkelte klubbene er pr. i dag:
LC Enebakk:
27 medlemmer
LC Lørenskog:
23 medlemmer
LC Lørenskog /Fj.h.: 35 medlemmer
LC Lørenskog Vest: 22 medlemmer
LC Lørenskog Øst: 24 medlemmer
LC Rælingen:
32 medlemmer
LC Rælingen/Petrine: 19 medlemmer
Det var enighet om målet å øke med 7 medlemmer i sonen i lionsåret 2017/2018.
Lions fyrtårnaktiviteter
Det var enighet om å ”blankpolere” fyrtårnaktivitetene i handlingsplanen:
Tulipanaksjonen
Mitt valg - Det er i høst mindre penger sentralt til kurs enn tidligere. Det gjør at
kursene har blitt mye dyrere for klubbene. Det ble reist spørsmål om
bruken av midlene fra den Siste Røde Fjær aksjonen til tiltaket.
Et nytt satsingsområde er ”Mitt valg” for idrettslag, noe det kan være
aktuelt å satse på.
Fredsplakatkonkurransen
Lego Legue Her er det bare LC Rælingen som er aktiv i vår sone.

Aktiviteter
Her bør klubbene lære av hverandre. Informere hverandre om ”Hva er min klubb stolt
av”. Dette kan bli en fast post på kommende sonemøter der klubbene presenterer sine
aktiviteter.
Klubbmiljø
Klubbmester har en viktig rolle når det gjelder å skape et godt klubbmiljø. En idébank
for gode sosiale aktiviteter i sonens klubber bør etableres. På møtet ble det noe
informasjon om noen tiltak i klubbene. Dette vil en komme tilbake til i senere
sonemøter.
Lions Førerhundskole
Det var enighet om å invitere ledelsen av Lions Førerhundskole til et sonemøte.
Arbeidet Lions gjør på området er svært viktig. Enkelte klubber i sonen har allerede
engasjert seg sterkt, bl.a. ved ”kjøp” av hund.
4. Under punktet eventuelt ble følgende tatt opp:
- Henvendelse fra Lions om forslag til prosjektopplegg for Lions Røde Fjær i 2020.
Opplegget virker svært omfattende og det er tvilsomt om soner eller enkeltklubber
kan påta seg dette. Tidsfristen for utarbeidelse av prosjektplan er også svært kort.
- Lions Fredsplakatkonkurranse. Sonevinner kåres i sonemøtet 16. november 2017.
Hver klubb bringer med vinnertegningen (med ferdig utfylt ”klistrelapp” på baksiden
av tegningen) fra sin(e) skoler
- To klubber presenterer hva de er gode på i sonemøtet 16.11.17. Soneleder tar
kontakt med aktuelle klubber.
- Diabetes er et nytt satsingsområde for Lions. Dette drøftes i et senere sonemøte.
- Profilering av Lions er et viktig område.
- Medlemsverving og fadderrollen er også viktig å arbeide med.
- Størrelsen på medlemskontingenten i klubbene ble drøftet. Det er ikke store
forskjellen mellom klubbene på hva medlemmene betaler for å være medlem.
Hvordan klubbene får inn medlemstilskuddet varierer. Noen klubber har høyere
kontingent enn andre, men der betaler medlemmene mer i forbindelse med de enkelte
medlemsmøtene (lotteri og annet). Møteutgiftene (lokalleie og servering) varierer
også.
Møtet hevet kl. 20.30
Vidar Waaden
referent

