Referat sonemøte 3 - 2017/2018
Møte: Sonemøte 3

Distrikt 104j Sone 5

15. november 2017 (19:00-21:00) Sted:Tårnåsen aktivitetssenter

Til stede:
LC Drøbak,
Erik Burud
LC Langhus-Siggerud, Kari Karlsson ass soneleder (referent)
LC Ski,
Reidun Peters
LC Ski
Ørjan Bye
LC Ås,
Odd Lilleby
LC Ås/Eika,
Anne Marie Glende
LC Vestby,
Michael Stoneman
LC Nesodden,
Reidar Elnan
LC Nesodden,
Birgitta H. Langrind
LC Nesodden,
Tom Alkanger
LC Oppegård,
Gerd Stokke
LC Oppegård,
Per Aage Karlsen
LC Ås/Nordby,
Ulf Oppegård, soneleder

erik.burud@gmail.com
karikarls@gmail.com
reidunpeters@icloud.com
oe-bye@online.no
odilille@online.no
annemarie@glende.no
michael49.de@gmail.com
reidar.elnan@gmail.com
birghlangrind@yahoo.no
tom.alkanger@gmail.com
reistokk@broadpark.no
p-aage@hotmail.no
ulf@oppegard.com

Saksliste: (Ting som krever vedtak)
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. LLI 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)
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.
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Per Aage Karlsen, president i LC Oppegård, ønsket velkommen til Tårnåsen
aktivitetssenter.
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Lions etiske norm ble lest av soneleder Ulf Oppegård,
Vi hadde en kort presentasjon rundt bordet.
Møteinnkallingen ble godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Rulleringsplan for soneledelse ble vedtatt. Georg Stub LC Ski går inn som
ass. soneleder fra neste år.
Forslag på ny VDG2, sonen har ingen forslag på kandidat.
Forslag til kandidater for ass GRL, md-NAC, md-IRC, Lovkomiteen,
kontrollkomiteen, Valgkomiteen? Sonen har ingen forslag på kandidater.
Oppsatt sonemøte 11. april 2018 passer dårlig, møtet flyttes til torsdag 12. april 2018.
Fordelingsmøte etter festaften for funksjonshemmede holdes samme dag.
Informasjonsmøte for nye, og andre som ønsker å friske opp sine kunnskaper om
Lions, holdes 8. februar 2018 kl. 19.00 på Liahøy.
LLLI og RLLI, distriktet arrangerer disse kursene, men vanskelig å delta på kurs som
starter kl. 17 en hverdagskveld. Andre alternativer som å holde et kurs over to
hverdagskvelder eller en lørdag ble diskutert. Det ble også diskutert om det var mulig å
holde disse kursene lokalt i klubber eller sonen.
Alle anbefales å gå inn og se på de kursene som ligger på nett.
Festaften for funksjonshemmede holdes 11. mars 2018. Soneleder har vært i kontakt
med Empo-TV som ønsker å hjelpe til med promoteringen av festaften, samt å være til
stede for å filme fra festen.
Status Mitt Valg:
Nordby er inne på 1 skole, Drøbak 4 skoler, Vestby har inngått 5-års avtale med
kommunen og er inne på samtlige skoler, SFO og 2 barnehager, Oppegård har alle
barneskoler, Nesodden har alle barne- og ungdomsskoler, går nå løs på barnehager
og idrettslag. Ski er inne på Vevelstadåsen barneskole, Langhus, men Langhus for
øyeblikket ikke har noen. Ski kommune har kjøpt et konkurrerende program, derfor
vanskelig å komme inn. Ås og Ås /Eika har alle barneskoler og de fleste
barnehagene, prøver nå å få til kurs for lærere.
Flere klubber har opplevd problemer med å komme i kontakt med Mitt Valg, de svarer
Ikke på Mail eller telefon. Soneleder tar dette opp videre.
Lions julecup arrangeres i Fredrikstad 2. desember 2018. Dette er en
håndball/fotballturnering for funksjonshemmede. Alle klubber har fått forespørsel om
å bidra økonomisk og alle oppfordres til å stille opp denne dag.
FIRST LEGO League har tidligere vært en distriktsaktivitet, men har nå blitt en
riksaktivitet. Ingen klubber i sonen stiller nå lag. Empo-TV ønsker å sette sammen et lag
fra Empo som Empo-TV skal følge over tid. Empo har ikke midler til dette og er avhengig
av økonomisk støtte til et eventuelt lag. Da Empo ligger i Ski kommune og har kun
ansatte bosatt i kommunen bør LC Ski og LC Langhus-Siggerud eventuelt samarbeide
om det er mulig å støtte et lag. Kostnaden vil være ca. kr 4.000. Dette vil først kunne bli
aktuelt til neste år.
Alle klubbene i rute med Lions tulipanaksjon 2018.
Soneleder mottar en gang pr. mnd. rapport om hvilke klubber som rapporterer inn til
Lions. Vår sone er dårlig på dette. Pr. i dag skal det rapporteres inn tre steder, men på
sikt vil det kun bli nødvendig å innrapportere ett sted (MyLCI) Aller klubber oppfordres til å
innrapportere sine aktiviteter.
LC Nordby har benyttet seg av tjenesten www.frivillig.no og anbefaler alle klubber til å
registrere seg der. De søkte etter hjelp til utdeling av juleblomster og Empo-TV tilbød seg
å hjelpe til. De skal være med å dele ut blomster samtidig som de filmer og intervjuer
soneleder om arbeidet Lions gjør i sonen. Alle klubber bes om å sende noen ord om
hvilke juleaktiviteter som gjøres i klubbene.
Ingen hadde noe spesielt å nevne fra sine klubber.
Det var kun LC Ås, Ås/Eika og Ås/Nordby som hadde tegninger til årets
tegnekonkurranse.
Alle var flotte bidrag og etter avstemming var det Åsgård skole i Ås som vant fra vår
sone, og som går videre i konkurransen.
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Sak 18 Medlemsverving: LC Ski har hatt besøk av Roar Thorsen som presiserte at verving skal
skje etter anbefaling. Det blir derfor litt feil når man på Lions hjemmesider kan velge «Bli
medlem».
Røde Fjær: Det ble reist spørsmål om klubbene kunne være enige om at man foreslår at
neste Røde Fjær aksjon går til diabetes-arbeidet.

Kari Karlsson
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