Referat Sonemøte 1 - 2018/2019
Møte: Sonemøte 1

07. juni 2018

Distrikt 104j Sone 5
Sted: Drøbak

Til stede:
LC Langhus-Siggerud, Kari Karlsson soneleder (referent)
LC Ås,
Odd Lilleby
LC Ås,
Hans B, Glende
LC Nesodden,
Ola Korsmo
LC Drøbak
Trygve Elmenhorst
LC Drøbak,
Rita Fredheim
LC Drøbak
Erik Burud
LC Ski
Sølvi Leander
LC Ski
Reidun Peters
LC Vestby
Øyvind Breivik

karikarls@gmail.com
odilille@online.no
hansbirger@glende.no
ola.korsmo@telenor.com
trygve@elmenhorst.no
dromar@online.no
erik.burud@gmail.com
soel-le@online.no
reidunpeters@icloud.com
breivik-son@online.no

Saksliste: (Ting som krever vedtak)
1. Velkommen ved LC Drøbak

2. Lions Etiske norm leses av past president.
3. Presentasjon av presidentene for neste Lions år. (Hver enkelt presenterer seg selv rundt
bordet.)
4. Sonens vedtekter nedsettes og vedtas.
5. referat fra riksmøtet. (Kari. Om du skal på riksmøtet kan du kanskje ta denne oppgaven?
Jeg har ikke mulighet til å delta der selv dessverre.)
6. Lions kursvirksomhet for klubbstyrer
7. Den nye Appen til Lions
8. Ungdomsutveksling, informasjon
9. FLL, informasjon
10. Klubbene forteller om sine aktiviteter og planer fremover.
11. Møteplan for sonemøter 2018/2019

Sak 1

President Erik Burud, LC Drøbak, ønsket velkommen til Oscarsborg og ga
en interessant historisk orientering om festningen.

Sak 2
Sak 3
Sak 4

Lions Etiske norm ble lest av past president Ola Korsmo
Alle til stede ga en kort presentasjon av seg selv.
Forslag til sonens vedtekter:
1. Medlemmer i sonen er alle Lions klubber som er innenfor sonens geografiske område.
2. Sonens oppgave er å koordinere og støtte alle sonens klubber samt være ansvarlig for
organisering av felles tiltak.
3. Sonen ledes av et sonestyre valgt av sonens medlemsklubber. Sonestyrets
sammensetning bestemmes av sonens klubber men minimum består styret av en
soneleder. (Har ikke spesifisert styrets sammensetning fordi det gir større frihet)
4. Alle sonestyrets medlemmer kan individuelt representere fullt ut på vegne av sonen.
(Grunnen til denne er for å dekke inn for frafall pga sykdom eller andre ting)
5. Sonen kan ikke oppta lån eller stille med sikkerhet for lån eller tilsvarende.
6. Oppløsning eller endring av sonen kan kun skje dersom Lions Club Norge eller dets
underliggende struktur reorganiseres.

Det ble gitt en kort gjennomgang om bakgrunnen for at man ønsker å registrere sonen i
Brønnøysund, og derfor må ha vedtekter. Det ble gitt uttrykk for at forslaget var for
enkelt, og at vedtektene må inneholde styrets sammensetning med bl.a.
økononomiansvarlig, hvilket møte som er årsmøte og hvem godkjenner. Det ble foreslått
at Lions lovkomitemedlem Helge Toftner, som er medlem av LC Vestby, ser på
vedtektene før de sendes Brønnøysund.
Vedtak: Sonestyret utarbeider et nytt forslag som sendes ut på mail til presidentene for
godkjenning.
Sak 5.

Referat fra riksmøte.

Soneleder Kari ga et kort referat fra riksmøte godt supplert fra representanter fra Drøbak
og Ås som også var til stede.
- Sammenslåing av distrikter, vi vil fra lionsåret 2019/2020 bli slått sammen med Oslo.
Vårs distrikt vil da bestå av Oslo, Akershus og Østfold, 2450 medlemmer og 94
klubber.
- Røde Fjær aksjon 2020 går til Beitostølen.
- IR-satsing, ligger spørreundersøkelse på Lions. Alle medlemmer bes om å gå inn å
stemme.
- Alle klubber anbefales å støtte eksisterende prosjekter i Lions.
Sak 6.

Lions kursvirksomhet for klubbstyrer ligger på Lions.no.

Sak 7.

Den nye Appen til Lions er anbefalt fra sentralt, men viser seg å ikke være helt ferdig
enda.

Sak 8.

Ungdomsutveksling.
Drøbak sender ut 2 og Ås 1, ingen andre sender noen ut i år. Det viser seg at det er
vanskelig å finne kandidater. Et forslag er å ta formell kontakt med videregående skoler.
Det er fremdeles mangel på vertsfamilier til årets leir, Drøbak LC tar i mot 5 og Ås 2.
Sonens dag er 17. juli og klubbene Drøbak og Ås har påtatt seg ansvaret også i år med
besøk i Vitenparken på Ås og Oscarsborg festning.

Sak 9.

Det ble gitt en kort orientering om FLL
Årets oppdrag handler om verdensrommet og har tittelen «Into Orbit».
Totalt er det så langt påmeldt 352 lag og det er ikke mange ledige plasser i år til å være så
vidt tidlig i sesongen.
Sarpsboprg har 5 ledige
Oslo har 27 ledige
Lillestrøm har 13 ledige
Fra vår sone jobbes det med opprettelse av et lag funksjonshemmede i samarbeid med
EMPO i Ski.
Det er litt treg materie for EMPO må samarbeide med andre lag/foreninger/organisasjoner
for funksjonshemmede om dette.
Ulf Oppegård har sagt seg villig til å stille som mentor for laget dersom EMPO greier å få et
på bena.
Midler til dette laget er bevilget fra årets overskudd i Festaften for funksjonshemmede.
Disse midlene er på konto hos sonen og blir utbetalt ved legitimert behov.
Timing for FLL er som følger:
1.februar slippes årets tema og påmelding starter.
Juni bør man bestille challengesett (årssett)
August sendes de første Challengesettene ut til de som har bestilt. (Må betales før
utsending)
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15 september kl 13 offentliggjøres årets oppgaver/robotbane
1. oktober stenger påmelding. (Dette skjer i praksis ikke og så vidt jeg har hørt har lag fått
melde seg på frem til konkurransen i november.)
10. november arrangeres de lokale finalene. (For lag fra sone 5 vil det være Sarpsborg, Oslo
og Lillestrøm som kan være aktuelle)
1. desember er det Skandinavisk finale. Også i 2018 blir denne avholdt på Fornebu i Equinor
(Statoil) sine lokaler.
10.

Klubbene forteller om sine aktiviteter og planer.
Dette punktet har alltid stått på dagsorden og det har kommet innspill om at dette etter
hvert blir en gjentakelse på hvert møte. Det var enighet om at vi heller satser på et tema
som tas opp på hvert møte, og at det en gang i året orienteres om klubbenes virksomhet.

11.

Møteplan for sonemøter 2018/2019
Følgende møteplan ble vedtatt:
Torsdag 23. august 2018
Vestby ansvarlig
Torsdag 15. november 2018
Langhus ansvarlig
Torsdag 28. februar 2019
Ski ansvarlig
Torsdag 11. april 2019
Ås Eika ansvarlig

12.

Eventuelt
- Det ble en runde rundt bordet om hvem som har tatt i bruk styreweb og erfaringer fra dette.
Distriktet har tatt dette i bruk for regnskapet, Drøbak tar i bruk nå for regnskap og
sekretær, Ski har brukt regnskapsprogrammet en stund og Langhus tar nå i bruk
regnskapet.
Det ble ytret ønske om at sonen arrangerer kurs for presidenter, sekretærer og kasserere.
Det bør legges opp til en felles del for så å dele inn i fag.
- Lions miljødag arrangeres fra 8. september. Det ble etterlyst planer. Utstyr som skal
brukes skal lagres i Drøbak. Ås har hatt møte med miljøkonsulenten i kommunen, ingen
andre klubber har startet.
- Drøbak har en kampanje gående i samarbeid med Vision for all. Dette går ut på å samle
inn brukte briller. De har avtale med optikere i Drøbak som tar i mot brillene og klargjør
de for videre bruk i andre land. Det oppfordres til at alle klubber har en innsamlingsdag
blant egne medlemmer.
Dette tas opp på augustmøtet, hvor Rita Fredheim, Drøbak, vil orientere mer om
prosjektet.
- Vestby vil i år droppe sin årlige kunstutstilling og heller bruke kreftene på egen klubb.
Sliter med bl.a. rekruttering.
- Det ble stilt spørsmål om hvordan klubbene håndterer medlemmer som bor på sykehjem og
kontingentbetaling. Støttemedlemskap eller privilegert medlem ble nevnt, men ingen
hadde noen fast regel på dette da det hittil ikke hadde vært noe problem.

Kari Karlsson
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