
 

Årsmöteskallelse och –Program 

Välkommen till Lions-distrikt 107-F årsmöte perioden 2018 – 2019 

13.4.2019 Närpes 

 

Tid: Lördagen den 13.4.2019  

Plats: YA, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st. 

Program:  9.00 - 12.00   Anmälningar, fullmakts granskning, morgonkaffe 

  

  9.30 - 11.30   Distriktstyrelsen möte 

  

 10.00 – 12.00 Partner-program 

  

 10 .30 – 11.50 Skolning (president, sekreterare, kassör; på svenska) 

  

 12.00 – 12.50 Lunch YA:s matsal 

  

 13.00  -  Årsfesten och –årsmötet 

   

  Välkommen 

  Fanorna anländer, fansången 

  Lejonandan 

  Närpes stads hälsning  

  Hedersbetygelse för stupade hjältar och avlidna 

  Musik 

  Festtal 

  Musik 

  Avlidna 

  Slutord  

  Vasa marsch 

  

 Årsmötet inleds genast efter årsfesten 

 

 Distriktsguvernör Annukka Laurila 

 
 



 

Anmälningar   
 
Man anmäler sig till årsmötet genom att betala deltagaravgift för företrädaren och partnern        
35 €/person. Betalningen täcker deltagandet, morgonkaffet och måltiden. 
 
Anmälan bör göras senast 31.3.2019.  
Också avgiften bör vara betalad den 31.3.2019 till LC Närpes konto FI70 4963 1040 0082 99 och i 
referensfältet ifylls betalare, klubb och deltagares namn. Efter ovannämnda datum är avgiften     
45 €/person. 
 
Anmälan om deltagare bör göras även per e-post till adress  kjell.svedman@narpesror.fi .  
I anmälan bör även lämnas uppgifter om klubben och deltagarna. Också behovet av specialdiet bör 
nämnas i anmälan. 
 
 
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. 
Ta även med klubbens flagga. Flaggorna är resta under hela mötet.  
Gratis parkering i omedelbar anslutning till mötesplatsen. 
 

Välkommen till årsmötet i Närpes den 13.4.2019 
 
Distriktsguvernör Annukka Laurila 
 
Arrangörs klubb: LC Närpes 
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