Referat Sonemøte 4 - 2017/2018
Møte: Sonemøte 4

Distrikt 104j Sone 5

28. februar (19:00-21:30)

Sted: Nesodden

Til stede:
LC Langhus-Siggerud, Kari Karlsson ass soneleder (referent)
LC Langhus-Siggerud, Eva Gudmestad Jørgensen
LC Ski,
Reidun Peters
LC Ski
Georg Stub
LC Ås,
Odd Lilleby
LC Ås,
Hans B. Glende
LC Ås/Eika,
Anne Marie Glende
LC Ås/Eika,
Kari Lilleby
LC Vestby,
Michael Stoneman
LC Nesodden,
Ola Korsmo
LC Nesodden,
Trond A. Brandvold
LC Nesodden,
Tom Alkanger
LC Oppegård,
Gerd Stokke
LC Oppegård,
Per Aage Karlsen
LC Ås/Nordby,
Ulf Oppegård Soneleder
LC Moss
DG Svein Lie

karikarls@gmail.com
egj2002@online.no
reidunpeters@icloud.com
geostub@outlook.com
odilille@online.no

hansbirger@glende.no
annemarie@glende.no

k.lilleby@hotmail.com
michael49.de@gmail.com
ola.korsmo@telenor.com

trond.brandvold@spama.no
tom.alkanger@gmail.com
reistokk@broadpark.no
p-aage@hotmail.no
ulf@oppegard.com
sjlie@hotmail.com
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Lions etiske norm leses. (Past soneleder)
Godkjenning av innkalling samt referat fra forrige møte.
Valg av ny ass soneleder for Lions året 2018/2019
Status for «Festaften for funksjonshemmede»
Forslag fra LC Ski om at dersom EMPO stiller et FLL lag av funksjonshemmede så kan
utgiftene dekkes av overskuddet fra festaften
Lions Miljødag.
Referat fra distriktsrådsmøtet.
Referat fra informasjonsmøtet på Liahøy
Status for ungdomsutveksling i sonen.
Klubbstatus
Gjennomgang og oppdatering av sonens handlingsplan.
Noen ord om frivillig.no
Eventuelt

Trond A. Brandvold, president i LC Nesodden, ønsket velkommen spesielt velkommen
til DG Svein Lie. Lions etiske norm ble lest av past soneleder Ola Korsmo.
Deretter en kort presentasjon rundt bordet.
Møteinnkalling samt referat fra forrige møte godkjent.
Styre for Lionsåret 2017/2018 er:
Past soneleder Ola Korsmo, LC Nesodden
Soneleder Ulf Oppegård, LC Nordby
Ass. soneleder Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud
Valg for Lionsåret 2018/2019:
Past soneleder Ulf Oppegård, LC Nordby
Soneleder Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud
Ass soneleder Georg Stub, LC Ski (Ny)
Vedtak: Enstemmig valgt.

Sak 4

Festaften for funksjonshemmede 11. mars.
Alle ordførere er invitert, Ås stiller med varaordfører, Nesodden kan ikke møte, de andre
stiller. Alt er nå under kontroll. Klubbene bes melde inn navn på de som stiller snarest
mulig, dette for at navneskilt skal ligge klart.
Har ikke fått endelig svar om Empo Tv stiller, men jobber med saken.

Sak 5

Forslag fra LC Ski om at dersom EMPO stiller et FLL lag av funksjonshemmede så kan
utgiftene dekkes av overskuddet fra festaften.
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Vedtak: Enighet om at dette forslaget spilles inn til komiteen som fordeler overskuddet.
Lions miljødag/aksjon er 8.-24. september og har mottoet «Lions tar miljøansvar»
Svein Lie orienterte.
- Lions er arrangør, men det oppfordres til å få med lag og foreninger, eks de som
mottar støtte fra Lions, til å delta.
- Lions sentralt skaffer utstyr som plastsekker/poser og arbeidshansker.
- Ta kontakt med kommunen.

Miljødagen forventes å være et felles Nordisk tiltak fra 2020.
Ønske om at denne dagen vil være før sommeren i de neste årene.
Svein Lie opplyste at Lions Miljødag er på facebook og oppfordret alle til å gå inn å
like/dele denne.
Svein Lie refererte fra distriktsrådsmøte:
Forsikring – denne gjelder for alle Lions klubber og alle som deltar på Lions aktiviteter,
Informasjon om dette blir lagt ut på nettet.

MyLci. 28 klubber i distrikt J har meldt inn 398 aktiviteter.
I sone 5 er tilstanden som følger:
Vestby registrert. 1 medlem
Drøbak registrert. 3 medlemmer
Nesodden registrert. 2 medlemmer
Ås registrert. Null medlemmer
Ås/Eika registrert. 2 medlemmer
Ås/Nordby registrert. 2 medlemmer. 1 aktivitet
Ski registrert. 2 medlemmer.
Langhus-Siggerud registrert. 2 medlemmer
Oppegård registrert. 2 medlemmer.
Alle klubber må bli flinkere til å registrere alt her, dette for å synliggjøre hva Lions
totalt bidrar med.
10 stykker deltok pluss foredragsholder og soneleder. Dette var igjen et vellykket møte
som bør holdes en gang pr. år.
LC Drøbak 2 til Sveits. LC Ås 1 til Østerrike.
Vi trenger fortsatt flere vertsfamilier. 8-16 juli 2018 (Camp 16-29 juli)
Kostnader vedr. sonens dag.
Det er tidligere vedtatt at dette må dekkes av alle klubbene i sonen. Klubbene Ås og
Drøbak sender regning til soneleder som igjen gir beskjed til klubbene. Beløpet deles likt
på alle klubber.
Klubbstatus:
Langhus:

-

-

Galleri Langhuset, kunstmesse som holdes 21.-22.april, en flott arbeidshelg hvor alle
medlemmer stiller. I forbindelse med utstillingen foregår det nå en fotokonkurranse
hver uke frem til messa hvor ukens bilde kommer i ØB og de 10 beste vil bli utstilt.
En del av overskuddet er denne gang øremerket vanskeligstilte barn i nærmiljøet.
Tulipanaksjon
Mitt valg – samarbeider med LC Ski om å komme inn i alle skoler og barnehager.
Har akkurat nå skrevet under avtale med en barneskole på Langhus, avtale med
ungdomskolen og en barnehage er nesten på plass.
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Nesodden:
- Festaften – håper å komme med en bra gjeng.
- Hyggekveld på Nesoddtunet sykehjem.
- Dekkaksjon en lørdag/søndag hvor man skifter dekke på ca 150 biler. Har nettbasert
timebestilling og godt samarbeid med kommunen om bruk av lokaler.
- Tulipanaksjon
- Mitt Valg – har full dekning, kjører nå oppfriskningskurs. LMS ble lagt ned på
Nesodden og Lionsklubben fikk en gave på 200.000 som skal brukes på Mitt Valg.
- Sunnaas-lekene
Er en oppgående klubb med ca 40 medl., forventer å øke med 5-10 nye frem til
sommeren.
Oppegård:
- Et bolig- og eiendomsutviklingsfirma har gått inn som sponsor til drakter Kolbotn
Idrettslag hvor det vil stå reklame for Mitt Valg. Det vil bli kjørt kurs både for trenere
og spillere.
Er inne på alle barneskoler og håper å få kommunen til å bidra økonomisk.
- Frivilligbørs – har tegnet mange avtaler mellom frivillige og næringsliv om hva man
kan hjelpe hverandre med. Dette har ført til god kontakt med bl.a. kommunen.
- Hyggekvelder på sykehjem
- Tulipanaksjon
- Festaften.
Ski:
- Mitt Valg, samarbeide med Langhus-Siggerud. Begynner å løsne, skal ha møte med
skolesjefen. Jobber aktivt med å finne kontakter i næringslivet som kan bidra
økonomisk.
- Tulipanaksjon
- Dekkaksjon – steker vafler i en uke for Toyota og får 40.000.
- Skal på medlemstur med overnatting til Rjukan og Telemark.
Vestby:
- Festaften – smører 800 smørbrød.
- Tulipanaksjon – har bestilt 7.500 og skal dekke 7 utsalgssteder.
- Mitt Valg – dekker samtlige skoler og 2 private barnehager.
- Kunstutstilling med fotokonkurranse som går hele året.
- Barnefattigdom i kommunen, har kontakt med NAV, helsetjenesten, skolesjefen og
kirkens bymisjon i Moss,
Ås Eika:
- Mitt Valg – er inne på alle offentlige skoler og barnehager sammen med LC Ås.
- Festaften
- Tulipanaksjon
- Barnefattigdom . har inngått samarbeid med Familieteam i kommunen.
- Kirkegårdsvanning
- Hver 14. dag arrangeres hyggekvelder i omsorgsboligene hvor det kun er prat og
hjemmebakst.
Ås:
- Salg av strøsand
- Sprøyting langs veier av uønskede arter.
- Stell av kirkegård.
- Tulipanaksjon.
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-

Utdeling av ungdomspris, gjøres hvert år.
Deler ut Falsen-prisen 17. mai.
Bevilgning til familier eller barn med særlige behov, dette går gjennom familieteamet
i Ås.
Deler ut boka «De viktige årene» til alle foreldre med 1. klassinger.

Nordby:
- Har kun 13 medlemmer. Noen ønsker å legge ned, andre sloss for å bestå og jobber
hardt med rekruttering.
- Mitt Valg
- Hvilebenker
- Ønsker å sette opp spisebord tilpasset handikappede på handikappstranda på Breivoll.
- Anskaffelse av ny dampkomfyr til Liahøy.
- Barnefattigdom, jobber med å få til et samarbeid med NAV og Frivillighetsentralen.
- Grasrotandelen er en stor inntektskilde.
Sak 11. Gjennomgang og oppdatering av sonens handlingsplan utsettes.
Sak 12. Frivillig.no
- Annonser for hjelp under aktiviteter. Nordby har fått hjelp til bl.a. utdeling av
blomster.
- Techsoup er et underbruk av Frivillig.no. Anbefales å registrere seg der da de har
avtaler med flere software-leverandører hvor man kan få gratis eller billig
programvarer.
Sak 13 Eventuelt
Ås klubben opplyste om at Egil Moe Helgesen fra Ås er foreslått som nytt medlem av
kontrollkomiteen på riksmøtet.
Det ble etterlyst samling for nyvalgte. Det vil bli avholdt presidenttreff før sommeren og i
september arrangerer distriktet konferanse for presidenter, visepresidenter, kasserere og
sekretærer.

Kari Karlsson
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