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Rapport for LIONS-året 2019/2020 
 
Styret har bestått av: 
President:   John Ivar Rygge 
Visepresident:  Erland Vestli 
Kasserer:   Arne Prestegård 
Sekretær:   Tove Reinfjord 
Past president:  Trond Halvard Nedrebø 
Webredaktør:  Per O. Anthonsen 
Klubbmester:   Kai Olav Kirkeby  
Matmester:  Hans Ording (ass. Klubbmester) 
Revisorer:   Egil Haug og Erik Nordby 
 
Det er avholdt 7 klubbmøter og 8 styremøter. Ledsagere deltok på julemøte. Planlagte 
klubbmøter i april, mai med ledsagere og sommeravslutningen på Sørskogen i juni ble avlyst 
grunnet Corona epidemien. 
Gjennomsnittlig fremmøte, definert ut fra reelt fremmøte på medlemsmøtene: 62 %.  
Frammøte i forrige periode var 66 %.  
5 av klubbens medlemmer: Asbjørn, Ebbe, Hans, Arne og John Ivar har deltatt på samtlige 
klubbmøter i perioden. 
 
Klubbens daglig drift viser overskudd for perioden: kr 17 474,72    
Beholdningen 30.06.2020 på denne kontoen: kr 20 495,60 
Klubbens aktiviteter viser overskudd for perioden:  kr 16 747,03 
Totalbeholdningen 30.06.2020 for klubben: kr 340 283,02 
Det vises til regnskap for LIONS CLUB NITTEDAL for nærmere detaljer. 
 
Status 30.06.2020: 
Antall medlemmer:  29 medlemmer 
Nye medlemmer:  0 
Permisjoner:  1 
Utmeldinger:   Ingen 
Døde:  2 Tom H. Hexeberg ble minnet med 1 minutts stillhet på  

Klubbmøte 3. september. 
Dagfinn Bakken døde 7. mai. Egil og Terje representerte vår 
klubb under begravelsen.   

 
Erland Vestli og Annica Øygarden ble innvilget permisjon i 6 måneder i november 2019. 
Erland er innvilget nye 6 måneders permisjon. 
Annica har gitt melding om at hun er tilbake som aktivt medlem igjen, men ber om forståelse 
for at hun ikke kan møte på alle møter grunnet en krevende jobb som leder av Stiftelsen Det 
er Mitt Valg. 
 



 Lions Club Nittedal 

Stiftet 12. januar 1971 

 2 

Aktiviteter 2019/2020: 

Sandaksjon: Vi solgte sand for kr 32 110 og kjøpte sekker for kr 14 400 - Netto kr 17 710. 

Tulipanaksjonen 2020: Årets tulipanaksjon ble avlyst grunnet korona epidemien. Lions 
Norge ble ikke fakturert for bestilte tulipaner.  Tulipanfondet fikk ingen inntekter og  
Guvernørrådet initierte derfor en kronerulling for Lions Tulipanfond der alle klubbene ble 
oppfordret til å støtte med kr 3,- for hver bestilt tulipan. Vår klubb hadde bestilt 3000 og vi 
støttet tulipanfondet med kr 9 000. 
Klubben hadde budsjettert med en nettoinntekt stor kr 14 400. Alle klubbens medlemmer 
ble oppfordret til å støtte klubben ved kjøp av «elektroniske tulipaner» og dette ga kr 7 000 
til aktivitetskontoen. I tillegg kjøpte Ellco Etikett AS, Fagerstrand Båtforening og Tiur ’n 
Konsulenttjenester elektroniske tulipaner for til sammen kr 4 584. 
 
BINGO arrangør: Vår avtale med OK Bingo i Lillestrøm har gitt oss kr 60 215 i inntekter i 
perioden. Styret retter en spesiell takk til Per O. Anthonsen som også har sørget for ny avtale  
I 2020.  
Vi har fått melding om at vår klubb ikke får avtale med OK Bingo i 2021. Per har sendt 
forespørsel til 5 andre bingoklubber om vi kan få avtale for 2021. 
 
Grasrotandelen Norsk Tipping: Antall spillere som støtter klubben er økt fra 27 til 29. 
 
Innsamlede midler og tilskudd til klubben: 

 Kr 27 535 - Sandaksjon. 

 Kr 11 584 - Tulipanaksjonen 25. april 2020 avlyst grunnet korona epidemien. 

 Kr 40 353 - Norsk Tipping – Grasrotandelen. 

 Kr 60 215 - OK Bingo 

 Kr 14 067 - Mva kompensasjon 

 Kr 3 600 - Fadderbarn betalt av Hypro AS (Firmaet til Raymond) 

 Kr 2 800 - Gave fra begravelsen til Roy Magnussen. Han var med å stifte klubben.  

 Kr 4 000 - Breddegave fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 

 Kr 5 000 - Nokab Norsk Kabel TV AS, Nokabandelen 
 
Prosjekter vi har støttet: 

 Kr 77 363 - «Mitt Valg» kurs, konferanse og gensere til elevstøttene 

 Kr 5 000 - Lions Førerhundskole 

 Kr 500 - Lions Julecup 

 Kr 2 550 - IR prosjekt Lions Distrikt 104E  

 Kr 7 200 - Fadderbarn 

 Kr 2 500 - FAU Rotnes og Sørli skole 

 Kr 10 000 - Gitt til prosjekt Takknemlighet 

 Kr 3 000 - Gitt til Foreningen Ridderennet (Barnas Ridderuke, Ridderuka og 
Riddercamp) 

 Kr 3 000 - Norske Lions klubbers katastrofefond 
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 Kr 3 000 - Lions Internasjonale ungdomsleirer i Norge 

 Kr 2 700 - Helsesportsuka i Tana 

 Kr 1 500 - Camp Fjalir (Internasjonal ungdomsleir for funksjonshemmede) 

 Kr 1 000 - Norske Lions klubbers ungdomskonto 

 Kr 900 - Nordisk Samarbeidsråd (NSR) 

 Kr 1 500 - Lions International Foundation og Campaign 100 

 Kr 9 000 - Kronerulling til inntekt til Det er Mitt Valg etter vedtak I Guvernørrådet 

 Kr 5 000 – Tur med Hvite busser – 10. klasse på Li ungdomsskole 
 
Blindekjøring: Vi har stilt med bil og sjåfør for å kjøre blinde til sitt månedlige medlemsmøte 
på Skjetten. Det er få som benytter tilbudet, men det vil bli videreført i neste periode.  

«Mitt valg»: 

 Avtale med 2 ungdomsskoler, og det er gjennomført kurs både for lærere og 
elevstøtter. Alle elevstøtter fikk hettegensere som Terje hadde skaffet. 

 Oppfølgingskurs gjennomført for Mortetjern og Åneby barnehage. Thorstein er 
ansvarlig for kontakt med barnehagene. 

 Det arbeides med nye avtaler med Rotnes og Sørli barneskole, Hakadal ungdomsskole 
og Nittedal ungdomsskole.  

 Kurs er gjennomført på Rotnes og Sørli høsten 2019. 

 Totalt har 127 deltatt på «Mitt Valg» kurs.  

 Thorstein og John Ivar deltok på MITT VALG konferansen 2019. 
 
Klubbmøte 4. september 2019:  
Vi minnet Tom H. Hexeberg som døde 16. juni med tenning av lys og 1 minutts stillhets. 
Klubben behandlet regnskap og årsmelding for perioden 2018/2019. Forslag til budsjett for 
2019/2020 ble vedtatt. StyreWeb ble tatt i bruk av klubben for føring av regnskap og 
arkivering av dokumenter.  

Klubbmøte 2. oktober 2019:  
Vanlig klubbmøte med loddsalg som styrket klubbkontoen med kr. 2 000.  
Egil Haug ble gratulert med fylte 80 år og mottok tradisjonell gave fra klubben. 

Klubbmøte 6. november 2019:  
Annica ga klubbens medlemmer en fin gjennomgang av Mitt Valg. 
Jan A. Alfheim ble gratulert med fylte 60 år og mottok tradisjonell gave fra klubben. 
Trygve Presthus fortalte om sine opplevelser fra sin deltagelse på verdensspeiderleiren i 

USA. Klubben støttet turen med kr 3 000. 

Loddsalg styrket klubbkontoen med kr 1 950.  
 
Klubbmøte/julemøte 6. desember 2019:  
Julemøte var på NILs sitt klubbhus på Bjertnes. Vi startet med gløgg med/uten. Tom Erik 
ønsket velkommen og var kveldens toastmaster. Vi fikk servert tradisjonell julemat med godt 
drikke. Måltidet ble avsluttet som vanlig med dessert: riskrem m/rød saus. Årets opplegg 
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hadde ikke loddsalg, men alle deltagerne mottok et lodd, og gevinstene i år var tatt med av 
klubbens medlemmer. I tillegg ble blomstene som var kjøpt inn og plassert på bordene 
loddet ut. 
President John uttrykte i sin tale at han var spesielt glad for at så mange ledsagere deltok på 
årets julemøte. Han satte fokus på hovedaktivitetene for vårt arbeid som er nytte og hjelp 
for andre og det sosiale samværet. I tillegg ga han en grundig gjennomgang av våre 
aktiviteter i høst. 
Hans takket for maten og møtet ble avsluttet med kaffe og kaker i sittegruppene med fokus 
på sosialt samvær. Tilbakemeldingene fra flere var at dette bør vi gjøre mer av. 

Klubbmøte 7. januar 2020:  

Vanlig klubbmøte med loddsalg som styrket klubbkontoen med kr 1 910.  

Klubbmøte 5. februar 2020:  

«Prosjekt takknemlighet»: 4 av prosjektdeltagerne fortalte om sine opplevelser under 
sommerleiren i Ungarn sommeren 2019 på klubbmøte med bilder.  Vi ga kr. 10 000 til 
prosjektet i 2020. Tove orienterte om stormøte i Drøbak som hun hadde deltatt på. Loddsalg 
styrket klubbkontoen med kr 2 030. 

Klubbmøte 5. mars 2020: Møtet hadde fokus på bevilgninger til nasjonale og internasjonale 
prosjekter. Riksmøte har oppfordret Lions klubbene til å gi støtte til nasjonale og 
internasjonale aktiviteter. Styret hadde laget forslag til revidert budsjett som var sendt alle 
klubbens medlemmer som ble enstemmig vedtatt. 

Klubbmøte 14. april, 5. mai og 2. juni 2020:  
Alle møtene var avlyst grunnet korona epidemien og valg av nytt styre ble gjort elektronisk. 

Nytt styre i perioden 2020/2021: 
 President: John Ivar Rygge 
 Visepresident: Tove Reinfjord 
 Past president: Trond H. Nedrebø 
 Sekretær: Tom Erik Sveum 
 Kasserer: Arne Prestegård 
 Klubbmester: Kai Olav Kirkeby 
 Matmester: Hans Ording (Assisterende klubbmester) 
 Webredaktør: Per O. Anthonsen 
 Revisorer: Egil Haug og Erik Nordby 
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Flytting av Lions Club Nittedal fra Sone 7 til Sone 8: 

• John Ivar har sittet i sonestyret for sone 7 i 6 år og han anbefalte at vår klubb ba om å 
bli flyttet til Sone 8. Et stort flertall av klubbens medlemmer aksepterte at vi ba om at 
vår klubb ble flyttet til Sone 8. 

• Distriktsrådet aksepterte vårt ønske og vår klubb er overført til Sone 8 fra Lions året 
2020/2021. 

• I Sone 8 blir vi 8 klubber med til sammen 179 medlemmer: 
• LC Nittedal – 29 medlemmer 
• LC Oslo/Bjerke - 26 medlemmer 
• LC Oslo/Furuset - 7 medlemmer 
• LC Oslo/Grorud - 17 medlemmer 
• LC Oslo/Høybråten - 41 medlemmer 
• LC Oslo/Maud - 25 medlemmer - Dameklubb 
• LC Oslo/Stovner - 9 medlemmer 
• LC Oslo/Tveita - Vålerenga - 25 medlemmer 

  
Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 E: Utsatt grunnet korona epidemien. Noen nødvendige 
vedtak ble fattet med elektronisk avstemming i begynnelsen av juni. 

Riksmøte 2020 Lions Norge: Er avlyst grunnet korona epidemien. Alle saker flyttes til 
Riksmøte 2021. Alle vedtak fattet på Riksmøte i 2020 er gjeldene fram til etter Riksmøte i 
2021. 

Nytt fra Sone 7 Distrikt 104 E – Aktiviteter hele perioden 2019/2020: 
Arrangementet Sonens dag ble gjennomført 26. juli 2019 og ble lagt til Eidsvollsbygningen. 
Sonestyret hadde ansvaret for 29 studenter fra en rekke land. John Ivar deltok fra vår klubb. 
Sonemøter ble gjennomført 18. september og 21. november 2019 og 16. januar 2020: 
Alle møtene var på Måsan Aktivitetssenter i Lillestrøm og klubbens medlemmer har mottatt 
referat fra møtene. 

Styret ønsker å rette en takk til vår «Matmester» Hans Ording og hans frue som uten 
vederlag bidrar med flotte snitter på klubbmøtene. 
Gjennomførte aktiviteter har vært preget av god planlegging, som følge av det arbeid styret 
gjorde før sesongen 2019 - 2020. Vi har imidlertid bak oss et Lions år som ble sterkt berørt av 
korona epidemien.  
 
 
Nittedal, 30. juni 2020     
For styret i Lions Club Nittedal     
John Ivar Rygge 
President 


