
                      Årsmöteskallelse                           
       LIONS DISTRIKT 107 F   
      
 Tid:   22.4.2017 

 Plats:  Seurakuntaopisto Lapuan Kr. Opiston Kampus,    
   Siiriläntie 11–13,  62100 Lappo 

 

Program:  

  Morgonkaffe i matsalen    7.50 - 9.30 

  Anmälan, granskning av fullmakter    8.00 - 10.30 

   
  Distriktsstyrelsens möte i auditoriet  8.00 - 10.00 

     
  Partnerprogram     8.20 - 10.00 

  Lappo Domkyrka 
 
  Skolning      9.00 – 10.00 

  presidenter, sekreterare, kassörer, 
  nya medlemmar, region- och zonord- 

föranden, PDG :r     9.00 – 10.00 
 
  Årsmötet i festsalen    10.30 - 11.30 

 

 Flaggorna anländer 

 Leijonahenki 

 Hälsningsord past president  Ahti Källi LC Lapua/Simpsiö 

 Lappo stads hälsning 

 Musik, Lapuan Musiikkiopisto 

 Hedersbetygelse för de avlidna DG Jarmo Hietala 

 Hedersbetygelse vid hjältegravarna/kransnedläggning DG Jarmo Hietala 

 Festtal FM Teppo Ylitalo 

 Musik, Sångensemblen Time It 

 Avslutningsord DG Jarmo Hietala 

 Vasa Marsch 

 Flaggorna avlägsnas 
 
  Måltid i matsalen     11.30 – 12.30 

 
  Partnerprogram      13.00 – 15.00  

  I Kulttuurikeskus Wanha Paukku    
  (bl.a. Pajakappeli, medborgarinstitutets 
   vårutställning, Kankurit osv.) 

 
Årsmöte i auditoriet    13.00 - 15.00 

  Ärendeförteckning, separat bilaga 
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Anmälan  
 
Till årsmötet bör man anmäla sig senast 10.4.2017 genom att betala 
deltagaravgift för såväl representanten som partnern 35€/person. Avgiften 
täcker deltagandet, morgonkaffet och måltiden. Efter att anmälningstiden har 
gått ut är avgiften 45€. 
 
Avgiften inbetalas på konto i POP Lapua, kontonummer FI61 4747 1020 
0516 92 och i informationsfältet fyller man i den betalande klubbens namn 
och deltagarnas namn. 
 
Klubben, deltagarna och eventuell specialdiet meddelas även per e-post 
under adress juha.hiipakka@vv.fi 
 
 
Röstberättigade representanter och fullmakter 
 
Till distriktets årsmöte har varje gottstående klubb rätt att befullmäktiga 
röstberättigade representanter till ett sådant antal som bestäms av det antal 
medlemmar som ingår i förbundets medlemsregister den 1.mars under 
årsmötesåret, som har varit medlemmar i klubben ett år och en dag, enligt 
antalet så att för varje fullt tiotal medlemmar erhåller man en och ifall 
medlemsantalet överskrider ett fullt tiotal med minst fem, för deras 
vidkommande en representant men i varje fall är klubben berättigad att 
befullmäktiga åtminstone en (1) representant. Klubbens PDG-medlem hör 
inte till klubbens kvot men bör uppges i fullmakten. 

Deltagarna bör presentera av presidenten och sekreteraren underskriven 
fullmakt. 
 
 
Klubbarnas flaggor 
 
För klubbarnas flaggor har reserverats en hedersplats i mötesutrymmena. 
 
 
 
Välkommen till årsmötet  
 
I Lappo 16.3.2017 
 
 
Distriktsguvernör Jarmo Hietala 

 
 
Arrangörsklubb LC Lapua/Simpsiö 

mailto:juha.hiipakka@vv.fi

