Sonemøte 2 sone 4 i Trøgstad, 28.11.2017
Tilstede:
Spydeberg: H. K. Sandvik, S. Lereim og P.
Østerås Skiptvet: Ø. Eriksen og Ø. Svae
Rakkestad: 0. Grefsli, P. Harlem og S. Gjulem
Trøgstad: R. Ekeberg, P. l. Evenby, J. A. Bostad, T. Nilsen, E. Omholt og B.
Ekeberg Mysen: B. Grefslie
Hobøl: G.P. Bratlie
Marker: P.A. Aarnæs, G. Grislingås og Arne Østbye
{soneleder) Leder PR- og informasjonsarbeid: Tom
Schrøder-Nielsen
Soneleder Arne ønsket velkommen til møtet og takket Trøgstad for sist (Jub.fest). Ønsket
Tom S. Nielsen og Sigmund Lerheim spesielt velkommen.
Deretter tok man en presentasjonsrunde, slik at alle visste hvem alle var.
1.

Ragnar Ekeberg orienterte /ra Lions Club Trøgstad sine aktiviteter.

Klubben var 40 år 9. november 2017! Pga. mange aktiviteter i november ble
jubileumsfesten avholdt for 63 personer den 14. oktober!
Aktiviteter:
PU fest for 20. gang! ble avholdt 3. november i
Trøgstadhallen For 25. gang! ble eldrefesten arrangert
21. november
40' kr er gitt til Lions Førerhundskole i år
Mitt Valg er i bruk på alle skoler+ barnehager i kommunen! Kommunen dekker 45% av
alle utgiftene.
Trøgstad er gode på seige tulipaner også.
Medlemmene er også flinke til å stille opp på "Heimen" for de eldre 8-9 ganger i året.

2. Referat fra forrige møte (27/9}
Ingen bemerkninger - Godkjent
3.

Tom Schrøder-Nielsen
- Leder PR- og informasjonsarbeid
Finne frem og bruk Lions sine nettsider
Hovedsiden www.lions.no: Finn klubb - Østfold - Rakkestad- nyheter- artikler lokalt
fra avis. Hvis man spesifikt skal se etter saker fra sonen: søk på sone4 (uten
mellomrom).

Tom legger inn nettartikler i lokalpressen på aktuelle klubber og kopierer de
fleste også til distrikt. Artikler som klubben gjerne vil dele med andre, som ikke
står i avisen - send artikkel til Tom på e-post: tom@snielsen.no.

Finn all distriktsinformasjon på vårt distrikt ved ¨søke på D104J.

Det finnes mange fine opplæringsvideoer lagt ut under Nyheter på distriktet. Lengre
videoer har en spesifikk innholdsfortegnelse.
For de som er aktive på facebook kan aktuelle artikler fra klubbens hjemmeside deles
med andre. Bruk det aktivt! Det finnes også video for bruk av facebook.
Det er mange mulige veier å gå på nettsiden - bli bedre kjent ved å "trykke" deg litt
rundt og åpne faner. (du kan ikke gjøre noe galt!)
Lions Internasjonal kan du gå inn på nederst på siden, videre til news and media - der
ligger det også en del videoer som kan være interessante.

Registrering på My LCI
Velg språk øverst på siden - det finnes på svensk! Det er "bare" president og
sekretær som har tilgang. Det er viktig å prøve å logge seg inn for å gjøre seg kjent.
Det er viktig å registrere aktiviteter klubben har.
Velg type aktivitet/bevilgninger: registrer timer, ant. medlemmer etc. -hvor mange
hjelper vi? (ta i) Det er viktig at antallet som vi hjelper blir riktig! Finnes det

normer/maler?
Trøgstad og Skiptvet i sonen har allerede registrert aktiviteter! Hva med dere andre??
Opplæringsvideo på området finnes her!
4.

Assisterende soneleder
Personen er nå funnet, og det er Øystein Svae fra LC Skiptvet.

5. Hånd i Hånd 2018 ved Sigmund Lereim
Datoen blir lørdag 3. mars! Fremmøte ca. kl. 10.00- ca. 14.30. Samme opplegg som
tidligere. Kostnad ca. 4 - 5000 pr. klubb. Markedsføring til brukerne av dagen er viktig!
Det vil bli avholdt nødvendige gruppemøter etter nyttår. Klubbene stiller med 2 personer
hver - hvem det er må meldes til Arne før 20. desember!

6. Sonens h andlingsplan
Enstemmig vedtatt
7.

Soneaktivitet- førerhund ved Børge Grefsli
Skal vi støtte opp om førerhundskolen ved å finansiere en
hund? En valp kaster kr. 15' + ferdig trent kr. 10' - Sum kr.

25'
Skal alle 7 klubbene i sonen gå sammen om kr. 25'?

Frist for tilbakemelding til Arne: 10. januar!

8. Eventuelt
-Reklame på Kiwi/Meny handlevogner? Klubbene vurderer dette!
-Vertsfamilier til de som kommer på leir og ungdommer som skalsendespå utvekslingta dette opp i klubbene!!
- Fredsplakat - ingen i sonen er med.

- Soneledermøtet:
•

Sammenslåing av dist rikte r: kommer opp på distriktsmøtet og riksmøtet
2018

•

Forsikringsordning for medlemmer endret - gjelder også for de over 70
år!

- 21. desember Askim Kulturhus - Per Gynt teateroppsetning med lokale krefter!

Neste sonemøte i Rakkestad 28. februar

Referent: Sverre Gjulem

