Referat Sonemøte 2 - 2017/2018
Møte: Sonemøte 2

Distrikt 104j Sone 5

14. september 2017 (19:00-21:15)

Til stede:
LC Drøbak,
Erik Burud
LC Langhus-Siggerud, Kari Karlsson ass soneleder (referent)
LC Ås,
Odd Lilleby
LC Ås,
Ragnar T. Solgaard
LC Ås/Eika,
Kari Lilleby
LC Vestby,
Michael de Seife Stoneman
LC Nesodden,
Trond A. Brandvold
LC Oppegård
Per Aage Karlsen

Sted: Liahøy.

erik.burud@gmail.com
karikarsl@gmail.com

odilille@online.no
rt-sol@online.no
k.lilleby@hotmail.com
michael49.de@gmail.com
trond.brandvold@spama.no
p-aage@hotmail.no

Saksliste: (Ting som krever vedtak)
1. Lions Etiske Norm leses.
2. Presentasjon rundt bordet. Kort fra hver enkelt om hvem man er, hvilken klubb man tilhører
og den/de funksjoner man har i Lions.
3. Gjennomgang av årshjulet samt handlingsplan for sone 5. (Denne måtte settes og
innleveres uten at det var tid til noe sonemøte først så vi går gjennom og ser om noe bør
endres.)
4. Rulleringsplan for sonestyret.
5. Festaften for funksjonshemmede. Her bør det være en arbeidsgruppe som starter
forberedelse og planlegging allerede nå. Forslag til gode formål overskuddet kan gå til i år?
6. Ungdomsutveksling. Utgående og Innkommende for 2018.
7. FLL. Soneleder er pr dato riksansvarlig og distriktsansvarlig men ønsker kandidater til å
koordinere FLL aktiviteter i sone 5. (Jeg har begynt et arbeid med å få NMBU til etter hvert
å arrangere delfinale og så langt ser det lovende ut)
8. Tegnekonkurransen/Fredsplakat.
9. Klubbenes tilstand og rapportering til Lions.
10. Lions og IKT, en kort presentasjon.
11. Runde rundt bordet om klubbenes planer for året. (Legges inn i sonens årshjul)
12. Hvordan kan vi samarbeide bedre på tvers av alle klubber i sonen? Vi hadde sommertoget i
Ås sentrum samt i Ski og Vestby med korte stopp. Vi har klubber som har
kulturarrangementer og vi har klubber med utstillinger og auksjoner. Hvordan kan vi alle
bidra til å løfte disse tingene opp og frem og kanskje gjøre det til noe mer enn en ren lokal
affære? Er det noen som har noe imot at klubber annonserer sine arrangementer på tvers
av klubbgrenser? Om flere ting skjer samtidig kan vi kanskje se på et samarbeid i
annonseringen?

Sak 1
Sak 2
Sak 3

Sak 4

Lions Etiske Norm ble lest at ass.soneleder Kari Karlsson
Vi hadde en kort presentasjon rundt bordet.
Årshjulet ble gjennomgått. Ingen nye prosjekter ble foreslått da alle klubber har tett
program, men det er ønskelig at alle klubber vurderer dette, og at det undersøkes hva
andre soner har av fellesprosjekter.
Det skal foreligge en rulleringsplan for sonestyret fra tidligere. Når det gjelder
sonemøter ble følgende vedtatt:
Sonemøte 15.november 2017: LC Oppegård ansvarlig
Sonemøte 28.februar 2018:
LC Nesodden ansvarlig
Sonemøte 11.april 2018:
Denne dato kolliderer med klubbmøte i flere klubber og
bør derfor endres. LC Ås ansvarlig.
Presidenttreff 7.juni 2018:
LC Drøbak ansvarlig
Det er ønskelig med påmelding til møtene slik det var tidligere.
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Sak 12

Nytt møte for nye medlemmer bør vurderes. Det som ble holdt var meget vellykket,
Klubbene melder til soneleder så snart som mulig inn navn som skal være med i
komiteen.
Når det gjelder overskuddet var det enighet om at nylig vedtatte retningslinjer følges.
Runde rundt bordet om årets ungdomsutveksling. Flere klubber hadde sendt
ungdommer ut på leir og bare fått positive tilbakemeldinger.
Enighet om at LC Ås og LC Drøbak fortsetter med sonens dag, og at de eventuelt
gir beskjed dersom de ønsker hjelp fra andre klubber.
Ingen har pr. i dag noen ildsjeler som kan påta seg dette. Drøbak har kanskje et lag på
gang i år.
LC Ås har en egen komite som arbeider med tegnekonkurransen.
Alle klubbene har stor aktivitet, men alle kun forbedre seg på innrapportering til Lions
Oppfordring til alle klubbene om å vise opplæringsvideo om bruk av Lions hjemmesider.
Kun LC Vestby brukte disse sidene aktivt. Felles for alle er at dette virker tungvint, har
fremdeles mange medlemmer som ikke er fortrolig med at all informasjon skjer på nett.
og at dette ikke var noe man ønsket å bruke mye tid på.
LC Vestby: Kunstutstilling, eldrefest for alle eldre i kommunen, festaften for funksjonshemmede, tulipanaksjon, mitt valg.
LC Ås: Kulturdager med brukskunstmesse og konserter, legatstell på kirkegårder,
Sprøyting av svartelistede planter, bytter av batterier i brannvarslere hos eldre før jul.
LC Ås-Eika: Kulturdager med egen kafe, pynter ned julenek i Ås til jul, moteshow,
Besøk i omsorgsboliger, julegaver til barn som har det vanskelig, mitt valg.
LC Drøbak: Dekkaksjon, salg av strøsekker, samarbeid med Røde Kors om julekurver,
Mindreårige flyktninger som skal ta førerkort, klubben stiller med ledsagere til øvelseskjøring, mitt valg.
LC Oppegård: Arrangerer vår- og høst-hyggekvelder på tre sykehjem, bilrebusløp og
Familieløype, mitt valg.
LC Nesodden: Mitt valg, cruise i Bunnefjorden for pensjonister, er sekretariat for TVAksjonen, dekkaksjon, utdeling av juleblomster sammen Kiwanis, julenisse på kjøpeSenter, har et godt samarbeid med Sunnaas.
LC Langhus-Siggerud: Kunstutstilling, hyggekvelder på Langhus Bo- og Servicesenter,
Julemarked, servering på Tømmeråsen, kommunens høyeste punkt, tulipanaksjon,
Har en skoletime på ungdomsskolen om frivillighetsarbeid.
Felles for alle klubber er festaften for funksjonshemmede, tulipanaksjon og mitt valg.
Det kom tilbakemeldinger om at det var problemer med oppfølgingskurs fra stiftelsen
Mitt valg, virket som om det var litt rot. Dette har noen klubber tatt opp videre i systemet.
Det var enighet om at klubbene bør jobbe for å unngå kollisjoner av arrangementer.
Det var ingen motforestillinger til at man annonserte over kommunegrenser/klubber.
Som et ledd i samarbeid ble det foreslått at man kunne invitere hverandre på klubbmøter, eks. 1-2 representanter. Dette ble godt mottatt.
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