Innkalling til sonemøte 3 sone 5 D104J 15. november i Oppegård
Til alle presidenter i sone 5. (Kopi til VP’er og sekretærer, samt Tom for publisering)
Sonemøtet klokken 19:00 onsdag 15. november arrangeres av LC Oppegård i Tårnåsen
aktivitetssenter på Kolbotn. Adressen er: Valhallaveien 62A, 1413 Tårnåsen. Påmelding snarest til LC
Oppegård v/president Per Aage Karlsen. Epost: p-aage@hotmail.no mobil: 90153865
Hele sonestyret meldes på her og nå (Soneleder Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby, Ass soneleder Kari
Karlsen LC Langhus-Siggerud, Past soneleder Ola Korsmo LC Nesodden). Ta gjerne med sekretær og
eller VP på møtet, men husk påmeldingen.
VIKTIG!! Fredsplakat/Tegnekonkurransen: Husk å ta med vinnertegningen fra deres klubb. Vi
kårer en sonevinner mot slutten av møtet. Tegningene legges ut til almen vurdering ved ankomst til
møtet. Arrangør sørger for ekstra bord til dette.
Vedlagt denne eposten ligger invitasjon til LLLI lederkurs i Askim 21 november 2017. Frist for
påmelding er 15. november 2017. Kurset er for presidenter men passer for alle som har/skal ha verv
i klubben. Påmelding direkte til GLT snarets. (Se vedlegg).
Agenda:
1. Velkommen v/President Per Aage Karlsen.
2. Lions etiske norm v/Past Soneleder Ola Korsmo.
3. Presentasjon rundt bordet. Navn, klubb, funksjon i Lions.
4. Godkjenning av møteinnkalling.
5. Godkjenning av referat fra forrige møte. (se vedlagt referat).
6. Valg som kommer snart:
a. Rulleringsplanen for soneledelse. LC Ski har stått for tur et par år uten å stille
kandidat. Det må de greie i år.
b. Har vi noe forslag til ny VDG2?
c. Forslag til kandidater for ass GRL, md-NAC, md-IRC, Lovkomiteen, kontrollkomiteen,
Valgkomiteen? (se vedlegg).
7. Dato for sonemøter fremover. Sonemøtet 11 april passer dårlig for flere klubber. Når kan vi
ha det? 4.april?
8. Opplæring og kurs:
a. Informasjonsmøte for nye medlemmer. Fastsetting av dato.
b. LLLi og RLLI
c. E-kurs på nett.
9. Festaften for funksjonshemmede, status.
10. Mitt valg, status.
11. Lions julecup, status. (Se vedlegg).
12. FIRST LEGO League (FLL) status.
13. Lions tulipanaksjon 29- april 2018, status.
14. Rapportering i Lions. MyLCI, 100års aktiviteter til Fredrik Knutsen og aktivitetsrapport til GST
Roar Eng. (Se vedlegg) -Lesing krever at du er innlogget på http://www.lions.no.
15. Bruk av www.frivillig.no
16. Status i klubbene, runde rundt bordet.
17. Avstemning for valg av sonens tegning.
18. Eventuelt. Saker som skal opp under eventuelt bes forhåndsvarsles til soneleder senest 24
timer før møtets start.
Mvh Ulf Oppegård, soneleder - Mobil: +47 47489920

