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Hei Lionsvenner 

 

Året 2019 begynner å sette seg, og vi skal også 

sette vårt preg på dette. 

Jeg ønsker at vi alle skal gå i oss selv og tenke ut 

aktiviteter som vi kan innlemme i vår portefølje, og 

det behøver ikke være inntektsbringende aktiviteter. 

Rundt omkring i kommunen vår finnes det gamle, 

middelaldrende, unge, ungdom og barn som på et 

eller annet vis faller utenom både den offentlige og 

familiære nærhet. De savner noen å prate med, 

noen å dele tanker med, noen som kan hjelpe, eller 

rett og slett noen som gidder å høre på dem. 

Hva kan vi gjøre for nærområdet vårt, ønsker jeg vi 

kan fokusere litt på framover. Dette skyldes ikke 

bare at vi skal utvikle lokale tiltak sammen med 

Rotary, men like mye for at jeg tror dette ligger 

nært opp til vår kongstanke, WE SERVE. Så får vi 

se om vi kommer i gang med dette, og at vi kan 

finne noen gode formål framover. 

Vi ser fram til gode møter og aktiviteter framover. 

Så kommer valg for kommende år, distriktsmøte og 

riksmøte på løpende bånd, og gir oss også impulser 

for videre arbeid 

 

Med Lions hilsen 

Per Arne 

  

   

 

 

Medlemsmøte 

Torsdag 07. Februar 2019 på Ignarbakke, med Arnhild 

Skre, foredrag om Ragnhild Jølsen 

 

Kl. 1900 Presis. 

 

Agenda 

 

Opprop 

Jubilanter 

Lions mål  

Styresaker 

   Sosialtsamvær 

VELKOMMEN! 
 

                                               

 

JUBILANTER 
 

Per Arne Johansen 17.02.1955  64år 

 

Ståle Rustad      18.02.1946  73år 

 

 

 

 



 

Medlemsmøte: 03.01.2019, kl. 1800 

Sted: Mitsubishi Electric på Gran og 

Ignarbakke 
 

Sak 1.   

Bedriftsbesøk på Mitsubishi Electric på Gran. Vi 

fikk en presentasjon av virksomheten og en 

omvisning i bygget. Kl. 1800 – 1915. 

  

Møtet fortsatte på Ignarbakke. 

 

Sak 2. Opprop. 

17 til stede, 63 % oppmøte. 

 

Sak 3. Jubilanter. 

Karl Johan Røkenes, 23.01. 

 

Sak 4. Lions mål. 

  

Sak 5. Utmerkelser. 

Tor Henry Kristoffersen tildelt DG Award. 

Anders Lein tildelt nål for 45 års medlemskap 

Geir Tøråsen mottok 10 års nål med diplom 

 

Sak 6. Lønnsomhetsanalyse av blomstersalget 

2018. 

Analyseoversikt ble delt ut til alle medlemmene og 

gjennomgått. Viser et totalt netto overskudd på kr. 

122.745,-. 

 

Sak 7.  Bestilling av tulipaner. 

I 2018 ble det kjøpt inn 3200 tulipaner, tilsvarende 

16 kasser (200 planter i hver kasse). Til salget i 

2019 ble det besluttet å kjøpe 3600 tulipaner, 

dvs.18 kasser. Lions tulipanaksjon – lørdag 27. 

april 2019. 

 

Sak 8. Samarbeid med Rotary 

Rotary blir invitert til neste styremøte.  

 

Sak 9. Innkomne søknader 

Søknad, vedlikehold av lysløype på Flateby, kr. 

25.000,- 

Enebakk Motorsportklubb, Knatterud. 

Enebakk IF fotball søker om midler til aktiviteter 

og kjøp av salgsvogn. 

 

ELC mottatt gave på kr. 17.500,- til 

brønnboringsprosjekt. Hatt kontakt med Rælingen 

LC, var interessert, men ville vente til avklaring om 

eventuelt soneprosjekt. 

Søknadene behandles på styremøte. 

 

 

 

 

Sak 10. Ny annonsering. 

Spørsmål om ny annonsering for å få inn søknader om midler. 

Avklares på styremøte. 

 

Sak 11. Distriktsmøte  

Vi kan stille med inntil 3 representanter. Møtet varer en dag, 

og blir avholdt på Hotel Scandic (Hotel City) i Fredrikstad 

06.04.2019. 

 

Sak 12. Fastelavensris 

Henvendelse fra Sanitetsforeningen om å lage fastelavensris. 

Er under kontroll. 

 

Sak 13. Mitt valg/ambassadør. 

Henvendelse fra Jon Ivar Rygg, spørsmål om det er interesser 

for å delta på ambassadør kurs. En forutsetning for 

gjennomføring av et slikt kurs er at det meldere seg deltagere 

fra minst 7 klubber og 2 fra hver klubb. Ønske om at kurset 

kan gjennomføres tidlig på året. Forslag om at Øystein Brevik 

og en til kan delta. 

 

Sak 14. Eventuelt 

• Det har kommet henvendelse om ELC kan bidra med          

            transport til Flatebyhallen på 17. mai. 

• Mottatt henvendelse om vi kan sette opp en 

            benk/krakk i bakken i Gjeversrudveien mellom Kiwi 

            og «blokka» i Ytre. 

• Henvendelse fra Terje Kristiansen ang. sin datter  

            Hanne. Hun mottok i sin tid Lions vandrepokal, men 

            fikk aldri den lille pokalen som man får beholde til 

            «odel og eie». Per Eivind, Ståle og Stein L. sjekker 

            videre. 

• Kindness Matters konferanse på Rygge ungdomsskole 

            2. mars. Invitasjon kommer. 

• Valgkomitéen drar i gang sitt arbeid. 

• Neste styremøte var berammet til torsdag 24. januar.  

 

Pga. kollisjon med kurs i styreweb på samme kveld, blir 

styremøtet flyttet til onsdag 23.01.  

 

 

Møtet slutt kl. 2145. 

Knut G. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STYREMØTE 23.01.19, kl. 1830  Sted: 

Ignarbakke 

 

Til stede: Ståle Rustad, Per Arne Johansen, Aksel 

Bøhler, Magne Nordli, Tor H. Kristoffersen, Tor 

Fangan, Knut Grøholt. 

Forfall: ingen 

Til sak 1 møtte Ole Larmerud og Elisabeth Hast fra 

Enebakk Rotary. 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 

Sak 1. Rotary og invitasjon til samarbeid 

Rotary foreslo felles samarbeidsprosjekt lokalt, «få 

til noen i bygda», noe som er praktisk (og synlig). 

Forslag om Hjulmakerverkstedet i Borgveien, ta 

initiativ til å flytte hjulmakerverkstedet til planlagt 

ny lokalisering ved Tangenelva. Et annet forslag 

var å gjøre noe med og det gamle Frørenseriet i 

Ytre. Alternativt forslag å få til noe (aktiviteter, 

arrangement) for beboerne i de kommunale 

omsorgsboligene på Ignatun.  

 

Det etableres en komite med 3 medlemmer fra hhv. 

Rotary og Lions. Medlemmene oppnevnes på 

medlemsmøte, med et medlem fra styret. Komiteen 

får i oppdrag å jobbe videre med 

samarbeidsprosjektet med Rotary. 

 

Sak 2. Referat fra forrige møte, 22.11.18 

Godkjent. 

 

Sak 3. Valg og forberedelser til neste år. 

Valgkomiteen presenterte forslag til nytt styre og 

komiteer for perioden 2019-2020.  

 

Sak 4. Hvem deltar DM og RM. 

På DM. 06.04. Aksel deltar. To til velges på 

medlemsmøte. 

På RM 24./25.05 på Gardermoen deltar Tor K. og 

Aksel. Et medlem velges på medlemsmøte. 

 

Sak 5. Møtedato februar 

Styremøte i februar er flyttet til onsdag 27.02. kl. 

1900. 

Sonemøte i Øvre Rælingen kirke er flyttet til 28.02. 

  

Sak 6. Utenlandsprosjekt v/Ståle 

Ståle orienterte om saken og delte ut informasjon til 

styremedlemmene. Han hadde «luftet» saken med 

Rælingen LC, som ville avvente. 

Frist for å melde seg på brønnprosjekt gjennom 

Lions Norge er ut januar. Brønnprosjektet må 

legges frem på medlemsmøtet 07.02. Ståle tar 

kontakt med Lions Norge for å høre om utsettelse  

 

av fristen, til etter medlemsmøtet. Hvis ikke mulig sendes e-

post til alle medlemmene med orientering om prosjektet, og 

ber om samtykke til å gjennomføre prosjektet. 

 

Sak 7. Korrespondanse 

• Vaffelsteking på Ignagard 24.02. og 26.05. Tas opp på 

medlemsmøtet. 

• Henvendelse fra Drøbak LC, med tilbud om foredrag 

om mobbing, tilbud til skolene, foreldre og lærere. Forslag: 

Gunnar Berg undersøker nærmere med skolene om dette er 

interessant.  

 

Sak 8. Gjensidigestiftelsen og søknader ellers      
Mottatte søknader om 

pengestøtte: 

Bevilget beløp: 

Lysløypa på Flateby Kr. 15.000 

Motorsportklubben, Knatterud* Kr. 10.000 

Follo MS Kr. 2.500 (som tidligere) 

Fotballgruppa, Enebakk IF Kr.10.000 

Humanitærexpressen Avslag 

Den Glade Ringen (seniordansen) Avslag 

Motorsportklubben har behov for rundt kr. 300.000 

for å finansiere «lysløype». Vi orienterer om at de 

kan søke direkte til Gjensidigestiftelsen og 

Sparebankstiftelsen 

 

Sak 9. Eventuelt 

Web-kurs 24.01. Per Arne, Aksel, Tor K., og Knut er 

påmeldt. Adresse: Måsan Aktivitetssenter, Kjelulfs gate 36 B, 

Lillestrøm. 

 

Lego League 

Realfagstiltak, prosjekt, konkurranse, bl.a. bygge robot av 

Lego. Tilbud til grupper på 8-10 elever, må melde seg på via 

Enebakk Lions. Kostnader kr. 8-10.000. Trenger en 

kontaktperson i Lions. Aksel følger opp saken. 

 

Benk. 

Kommet henvendelse om ELC kan bidra med benk i 

Gjeversrudveien, ref. sak, fra forrige styremøte.  Styret 

foreslår at Jan Erik Århus sjekker hvor benken kan plasseres, 

avklare behovet for å søke, få tillatelse av grunneier, m.m.  

 

17. mai 

Forespørsel om friville organisasjoner kan bidra med 

transport av eldre til og fra Flatebyhallen på 17. mai. Tas opp 

på medlemsmøtet. 

 

Pokal Hanna Kristiansen 

Blir tatt opp på medlemsmøtet, ref. sak, fra forrige styremøte. 

 

 

 



 

 

Gaver 2019/2020 avisinnrykk 

Det ble besluttet å rykke inn annonse om tildeling 

av penger til gode formål. Vi oppgir ikke noe i 

annonsen om hvor mye vi skal dele ut. Per Arne har 

annonsemalen og oppdaterer den.  

PS: Minne om grasrotandelen i annonsen. 

 

MVA refusjon. 

Ref. DG informasjon om at all MVA refusjon kan 

tilfalle klubbkassa i sin helhet. Vi følger denne 

linjen. 

 

Sommeravslutning. 

Dato fredag 14.06.19 på Bøndernes Hus 

(PS. Senere fått beskjed om at Bøndernes Hus er 

opptatt, finne et annet sted.) 

 

 

Møtet slutt kl. 2140 

Ref. Knut G 

 

LINK TIL DISTRIKTAVISA. 

 
http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72 

 

 

Program for Enebakk Lions 

Club 2018 – 2019. 
 

07. Feb.      Klubbmøte.  Arnhild Skre, foredrag om 

                   Ragnhild Jølsen 

27. Feb.      Styremøte 

07. Mars     Klubbmøte, Else Karin Grøholt, 

                   foredrag om utfordringer om nasjonal 

                   og lokale folkehelseutfordringer.  

21. Mars     Styremøte 

04. April     Klubbmøte 

25. April     Styremøte 

06.April      DISTRIKTSMØTE, Fredrikstad 

26 og 27.    April     Tulipansalg 

02. Mai       Klubbmøte 

23. Mai       Styremøte 

24. til 25.    Mai RIKSMØTE, Gardemoen 

14. Juni       Klubbmøte med sommeravslutning. På 

                    Holtop Gård. 

??. Juni       Grill kveld 

??. Juni       Overtagelsemøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakeliste for 2018 – 2019. 
 

07. feb.       Stein L., Anders L, og Knut L. 

07. mars     Magnar, Freddy og Ståle 

04. april      Karl Johan, Knut S. og Arne T. 

02. mai       Geir T, Jan Erik og Trond A. 

14. juni       Tor J. B., Tore B. og Aksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Enebakk Lions Club 

Lillestrømveien 1506 

1911 Flateby 

 

Telefon: 951 52 042 

 

E-post:  

Enebakk@Lions.No 

 

Org nr: 

993 335 339 

Til tjeneste 

http://www.lions.no/district/show/Distrikt+104+J/72
mailto:pe-ajo@live.no


Forslag til styre og komiteer for 2019-2020 

 


