Lions Distrikt 104 J Sone 7
Soneleder 2017-2018: John Ivar Rygge
Telefon: 909 55 596
E-post: john.rygge@online.no

Referat Sonemøte 4 2017 - 2018
Møtedato:
19.04.2018

Kl.:
Sted:
19.00 Måsan aktivitetssenter,
Lillestrøm

Referent:
JIR/THN

Utsendt dato:
26.09.2018

Møtet ble ledet av Soneleder John Ivar Rygge. Agenda var sendt ut i forkant av møtet.
Soneleder John Ivar Rygge ønsket velkommen til Sonemøte og leste Lions etiske norm.
Sosialt samvær med enkel servering av kringle og kaffe.
Frammøte:
LC Aurskog-Høland: Ingen kunne møte fra klubben
LC Fet: Odd Natvik (Ass. Soneleder)
LC Lillestrøm: Gordon Christensen
LC Nedre Romerike: Elisabeth Fosjord og Anne Karin Haukaas (Past. Soneleder)
LC Nittedal: Trond Halvard Nedrebø og John Ivar Rygge (Soneleder)
LC Skedsmo: Ingen kunne møte fra klubben
LC Strømmen: Sigbjørn Strømmen og Gunnar Gullbekk
LC Sørum: Ingen kunne møte fra klubben
LC Sørum Vest: Ingen kunne møte fra klubben

Neste møte:
19.04.2018

Nr

Sak

Kl.:
19:00

Sted:
Måsan aktivitetssenter, Kjerulfs gate 38,
Lillestrøm
Ansvar

4.1 Referat fra Sonemøte 3 – 15. februar 2018:
Soneleder
 Referatet var sendt i forkant av møtet og ble godkjent.
 Sekretærene i de enkelte klubber har ansvar for at referatet
videresendes til sin klubbs medlemmer.
4.2 Organisasjonssaker:
 «Ja til utdanning/FLL»: Soneleder sammen med FLL-ansvarlig Odd
Natvik dro opp en god diskusjon om hvordan FLL-arbeidet kunne
bedres og intensiveres i klubbene i sonen. Enighet om at klubbene
har en jobb å gjøre. FLL kan være en nøkkel i undervisningen ved at
mange fag kan involveres, noe som kan gi bred og god læring. I noen
sammenhenger kan FLL også være nøkkelen som bidrar til at elever
forstår/ser sammenhengen teori/praksis. God relasjon mellom FLL og
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Mitt Valg. Utfordringen er ressurssituasjonen i skolen. Det ble luftet
om FLL kunne være et tilbud i skolefritidsordningen. Det skal
arbeides for å få lærere, som arbeider med FLL, til å orientere på et
Sonemøte om sitt arbeid.
 Distriktsrådsmøte 14. februar: Kort orientering om saker ble gitt av
Soneleder.
 Saker på Distriktsmøte 21. april: Soneleder stilte spørsmålet om vi
har for få felles prosjekter – kunne ikke finne slike prosjekt på
sakskartet for distriktsmøtet.
o Sykehusklovnene – LC Sørum har sendt inn forslag
o Forslag til endring av distriktets Lov og Arbeidsordning – LC
Lørenskog

Ansvar

Soneleder

 Riksmøte 25. – 26. mai 2018:
o Forslag til ny Distriktsinndeling: Blir forslaget vedtatt på
riksmøtet, blir vår sone en del av nytt distrikt 3 (Akershus,
Oslo og Østfold). Viktig at klubbene, som er suverene, stiller
på riksmøtet med det antall representanter de etter loven
har.
o Sykehusklovnene – LC Sørum
o Forslag til innsamlingsformål Lions Røde Fjær 2020
o Nytt hovedprosjekt for Lions innenfor områdene syn,
diabetes, sult, miljø og barnekreft? Viktig å videreføre Lionstiltak. Viktig at medlemmene/klubbene deltar i
spørreundersøkelsen om nytt hovedprosjekt.
4.3 Presentasjon av EL-innebandy klubb Lillestrøm:
 Lions Club Lillestrøm orienterte om Lillestrøm el-innebandyklubb, som
har utøvere fra flere kommuner i vår sone. Utøverne sitter i
spesialbygde stoler tilpasset innebandy, og styrer stolene med
joystick. Klubben trenger støtte/sponsorer til sin aktivitet. Sonemøtet
oppfordrer klubbene til å støtte dette positive tiltaket, som gir
funksjonshemmede positive og meningsfulle opplevelser.
4.4 Status klubbenes innmelding av aktiviteter i MyLCI:
 Lions Norge ønsker at MyLCI (Lions Club International):
Soneleder
o Alle klubbene oppfordres til å registrere alle aktiviteter i MyLCI.
o Soneleder tilbyr sin hjelp for å få klubbene i gang.
4.5 Tulipanaksjonen 28. april 2018:
 Sonestyret arbeider med å lage en kronikk i Romerikes blad
3.8

Møteplan Distrikt 104 J Sone 7 Lions året 2017-2018:
 Presidenttreff/Sonemøte onsdag 13. juni kl 1900
o Møtested: Måsan Aktivitetssenter, Kjerulfs gate 38, Lillestrøm

Sonestyret

