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Møte: Sonemøte 2
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06.september 2018

Sted: Vestby

Til stede:
LC Nesodden
Rita Otterstad
LC Nesodden
Tom Alkanger
LC Vestby
Michael de Seife Stoneman
LC Vestby
Øyvind Breivik
LC Ås
Einar Sagstuen
LC Ås,
Hans B, Glende
LC Ås/Eika
Tone Stokke Molland
LC Ås/Eika
Anne Marie Glende
LC Drøbak
Elisabeth Kroge
LC Drøbak
Erik Burud
LC Drøbak
Rita Fredlheim
LC Langhus-Siggerud Øivind Antonsen
LC Langhus-Siggerud Kari Karlsson (referent)

rita.otterstad@stortingen.no
tom.alkanger.@gmail.com
michael49.de@gmail.com
breivik-son@online.no
einar.sagstuen@fys.uio.no
hansbirger@glende.no
to@molland.org
annemarie@glende.no
elisabethkroge@gmail.com
erik.burud@gmail.com
ritafredheim@hotmail.com,
oivind@antons1.net
karikarls@gmail.com

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lions Etiske norm leses av past president.
Sonens vedtekter.
Vision for all v/Rita Fredheim
Klubbenes planer for høsten
StyreWeb for sekretærer og kasserere
Fordeling av kostnader i forbindelse med sonens dag
Dugnad Festaften.

Sak 1

President Øyvind Breivik. LC Vestby, ønsket velkommen til Vestby prestegård og ga
en interessant historisk orientering om stedet.

Sak 2

Lions Etiske norm ble lest av Michael de Seife Stoneman, LC Vestby

Sak 3

Forslag til sonens vedtekter.
Forslaget har vært forelagt Helge Toftner, Leder av lovkomiteen D104J til uttalelse.
Forslaget med hans endringer ble enstemmig vedtatt. Forslaget ligger ved referatet.

Sak 4

Rita Fredheim ga en orientering om organisasjonen Vision for all og oppfordret alle
klubber til å starte innsamling av brukte briller.

Sak 5

Klubbenes planer for høsten
Nesodden: Vil bruke tid på å utvikle egen klubb, har fått mange nye medlemmer, men
også mistet noen.
Dekkaksjon, strøsingel, blomster til jul, båttur og pensjonister og funksjonshemmede og
Mitt Valg.
Har opprettet egen markedsgruppe som jobber med egen facebook-side. Har klart

skaffe midler fra næringslivet.
Ås/Eika: Kulturdagene i Ås 12.-22. oktober med kunst- og håndverksmesse, kåring av
den beste tegningen i Lions Tegnekonkurranse, konserter, deler ut Lions kulturpris.
Dette i samarbeid med LC Ås.
Gravstell, pynting i Ås til jul, julegaver til vanskeligstilte og kaffe-/pratestunder.
Ås: Grøntarbeid, avtale med vaktmesterkompaniet om bekjemping av uønskede planter
langs veiene. Strøsingel, julehilsen til sykehjem og krisesenter. Skifte av batterier i
brannvarslere hos eldre og syke samt utdeling av branntepper.
Langhus-Siggerud: Grillaften på Langhus Bo- og Servicesenter, 2 nye medlemmer tas
Opp på første møte, julemarked i november, Mitt Valg starter nå på 2 skoler, Facebook,
jobber med å finne et lokalt prosjekt vanskeligstilte barn.
Vestby: Ingen kunstutstilling i år, har økonomi til å opprettholde aktiviteter dette året.
Nedgang i medlemstallet, har nå 27 medlemmer og satser nå på å bygge egen klubb,
Hyggekveld for medlemmer med ledsagere, bedriftsbesøk, temakveld «Bomringen i
Oslo». Eldrefest, Tegnekonkurranse, Mitt Valg og gaver til vanskeligstilte.
Drøbak: Sonen dag – samarbeid med Ås – hektisk dag med besøk Vitenparken og
Oscarsborg. Frogniaden – idrettsstevne for utviklingshemmede. Miljødag – rydde noen
strender i Frogn. Singel, hjulskiftaksjon, pakke nøtter, har opprettet kontakt med
mobbeombud i kommunen, kurs for lærere i Mitt Valg, julekurver, samarbeider med
Frelsesarmeen om å stå grytevakt til jul.
Sak 6

StyreWeb for sekretærer og kasserere. Det er ønske om et slikt kurs og soneleder
sjekker med distriktet om det er muligheter for et kurs.

Sak 7

Fordeling av kostnader i forbindelse med sonens dag.
Drøbak har hatt utlegg på kr 4.200 og Ås på kr 2.462.50, totalt 6.662,50, det er 9 klubber
så det skulle bli kr 740 pr. klubb, begge utleggene er sendt til distriktet, så vi avventer
svar derfra før vi gjør noe.

Sak 8

LC Vestby har frem til nå hatt ansvaret for smørbrød til festaften. Med stor nedgang til
medlemsantallet ser de at det kan bli vanskelig, og ønsker derfor at en klubb til er med og
tar ansvaret. Enighet om at det ikke er noe problem. Tas opp på neste møte om hvilken
klubb som blir med.

Sak 9

Eventuelt
Nesodden stilte spørsmål om nye E-postadresser til klubbene. Skulle den erstatte
privatadressene?
Møteplan for sonemøter 2018/2019:
Torsdag 15. november 2018
Langhus ansvarlig
Torsdag 28. februar 2019
Ski ansvarlig
Torsdag 11. april 2019
Ås/Eika ansvarlig.

Møtet slutt kl. 21.00.

Kari Karlsson
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