Sonemøte i Høgliveien 30, Mysen, 27.09.2017
Tilstede:
Spydeberg: Hans Kristian Sandvik og Jan Vidar Gander
Rakkestad: Olav Heen Bakke og Sverre Gjulem
Trøgstad: Per Ivar Evenby og Ragnar Ekeberg
Mysen: Børge Grefslie, Morten Andersen, Rune Lysaker og Steinar Heller
Hobøl: Morten Nygård
Marker: Terje Nilsen og Arne Østbye (soneleder)

Soneleder Arne ønsket velkommen til møtet.
Sverre leste Lions mål og etiske norm
Deretter tok man en presentasjonsrunde slik at alle visste hvem alle var.
1. Børge Grefslie orienterte om Lions Club Mysen.
Klubben var stiftet i 1968 og har 27 medlemmer hvorav to damer. Snittalder er 61 år, hvor den eldste
er 74 og den yngste 47.
Aktiviteter/inntekter:
-

Tulipanaksjon i samarbeid med Mysen Fotballklubb

-

Pølsevogn som plasseres på Mysen Torg og brukes ved flere arrangementer.

-

Rosa softis som var stor under Momarkedet, er nå med på Tivoli (nye Momarkedet)

-

Gründer og Næringslivsmesse (oktober 2016, neste 2018)

-

Grasrotandel

Totale inntekter ca 60’ + 90’ for messe i 2016
LC Mysen støtter disse lokalt:
Spurveveien Bofellesskap, Lions Brygge – Mysenelvas venner, Fjellaløpet, Krisesenteret,
Familiesenteret, Ungdomsklubben, Utforsker’n, Kodeklubben, Skolestartfestival, Natteravnene,
pilotskolen (deler av ny bil) og Rusfrie arr. for ungdom.

2. Referat fra forrige møte (13/6)
Ble gjennomgått og sonehjulet i forhold til soneleder ble kommentert av Spydeberg.
3.

Oppsummering fra Presidenttreffet på Rygge 16. sept.
Det var fagseminar for de forskjellige styreposisjoner
DG Svein Lie er veldig opptatt av opplæring, ikke minst på nett. Dette er veldig bra og helt sikkert
nødvendig.
Flere kommenterte at fagseminar var bra – spesielt for sekretær?
Lions er fortsatt en topptung organisasjon!
Første del var veldig lang og det MÅ avsluttes tidligere (max til 16.00) Aktiviteter MÅ
komprimeres (mange sa det samme)
Det var også dårlig planlegging at ”Mitt valg” hadde kurs samme dag et annet sted.

4. Assisterende soneleder
Denne er ikke på plass, vi håper Skiptvet finner personen.
5. Oppsummering Skolestartfestival Mysen – hva gjør vi neste år?

Veldig vellykket var tilbakemeldingen fra de som var til stede. Mediaelevene benytter sitt utstyr
på arrangementet. Pga. regnvær måtte ”sminke” flytte innendørs. Masse små stans, musikk etc.
Storskjerm var på plass hvor Lions fikk markedsføring.
Skal vi fortsette å være med? Ev. endre opplegg? Ungdomsutveksling – hører det hjemme her?
Arrangementet ble tot. sponset med kr. 15’ (sonen)
Konferer med rektor Brynjard Rønningen vedr. opplegget. Saken taes med videre.
6. Sonens handlingsplan
Arne gikk igjennom pkt. for pkt.
FLL settes som eget pkt.
Under pkt. Mitt Valg skal også Hobøl med sammen med Spydeberg og Trøgstad.
Både Spydeberg og Trøgstad har 3 – 5 år igjen av sine kontrakter med Komm. Det bør startes en
prosess med å utrede/forberede seg på kommunesammenslåing og hvordan dette vil slå ut i
praksis.
Generelt om Mitt Valg kan sies at fagpersonell som holder kursene er utrolig dyktige. Det er også
viktig at det er en tett oppfølging i etterkant mellom Lions og ledere i Komm. som har ansvaret,
slik at ting blir gjennomført.
Facebook er viktig kanal for å spre Lions sitt budskap,- dette er LC Mysen gode på!

7. Innhold på de neste møtene

Neste møte blir i Trøgstad 28. november. IKT ved Tom S. Nielsen – neste møte??
Møte i februar satses det på Rakkestad. Klubbene kan dele sukesshistorier med de øvrige
klubbene. Gi tilbakemelding om ønsker om innhold i møtene!
8. Eventuelt
Ungdomscamp 2018 – Rakkestad har lunsjansvar!
Vertsfamilier til de som kommer på leir – ta dette opp i klubbene!!
Distriktsnytt kommer til alle på e-post! Les det!
Olav H. Bakke – LC Rakkestad: Prosjekt 2023 – utviklingskommite – mandat på 3 pkt. – hvordan
sikre videre drift? Ideutveksling viktig!
LC Mysen hadde tilsvarende idedugnad for 3 år siden.
Børge Grefslie - LC Mysen: Skal sonen sponse en førerhund? Kostnad 15 – 25’. Dette taes opp på
neste møte!

Referent: Sverre Gjulem

