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BÄSTA LIONS 
 

Klubbarnas medlemsanskaffningar. Nya medlemmar har antagits i klubbarna. Enligt den senaste 
informationen har följande nya Lions-medlemmar anslutit sig till F-distriktets klubbar under våren.  
 
Välkommen med i Lions-verksamheten: 
Markku Salonen LC Kaskö, Mikko Tapani Hissa, LC Kurikka/Paitapiiska, Timo Luoma-Aho LC Lappajärvi, 
Dominic Fell LC Övermark-Yttermark, Kristina Kirsi Eliisa Aukeala LC Seinäjoki/Aalto.  
Klubbar som har lagt till minst två medlemmar mellan 1 juni 2019 och 31 maj 2020 kommer att vara 
berättigade till belönings galleri. Klubbar i galleriet tilldelas ett hederscertifikat i slutet av säsongen och 
kommer att få överraskningspriser. För närvarande finns i förbundets hedersgalleri antecknade klubbar LC 
Ilmajoki/Viljat, LC Jurva, LC Kauhajoki/Päntäne, LC Kurikka/Paitapiiska, LC Laihia/Helmi, LC Lappajärvi, LC Närpes, 
LC Seinäjoki/Aalto, LC Teuva. 
 
Coronavirus-pandemin har tvingat oss att ändra vårt sätt att arbeta, leva och verka. På grund av 
begränsningarna i gruppmöten har Lions Clubs International sammanställt dessa användbara svar på några 
av de vanligaste frågorna om klubbval. 
 
Lions har förändrat världen i mer än ett sekel. Och ibland förändrar världen oss. Coronavirus (COVID-19) 
skapar utmaningar för en av våra mest traditionella medlemsupplevelser - klubbmötet. Även om många 
klubbar inte kan hålla traditionella möten på grund av socialt avstånd hindrar det inte Lions att samlas 
säkert. 
 
Om vi i vår klubb inte kan träffas, hur kan vi hålla valet av klubbansvariga? 
Klubbmodellen och stadgarna tillåter alla Lions klubbar att hålla möten på alternativa sätt, såvida det inte är 
förbjudet av klubbens egna stadgar. Detta ger alla Lions klubbar möjlighet att välja en metod för att hålla ett 
val som passar deras klubbmedlemmar. Detta kan göras via telefon, e-post, en kombination av de två eller 
något annat sätt som är lämpligt för medlemmarna i Lions klubb. 
 
Sociala medier kan hjälpa dig att hålla kontakten med samhällets invånare och Lions. Klubbmöten är så 
viktiga för vår service och kultur, och digitala möten tillåter Lions medlemmar att vara aktiv och hålla 
kontakten samtidigt som man håller ett socialt avstånd. Vi har resurser för att komma igång. Lions kan öka 
sin effekt genom sociala medier. 

 
I år är Finlands Lions 70-årsjubileum och Finlands Lions förbundet 60-årsjubileum. Efter 70 års verksamhet 
är Finland fortfarande en av de mest aktiva Lions  i världen. Finland är den 13: e största medlemmen i världen 
och den fjärde största i Europa 
Finland är ett land med tusentals Lions. Under året belyser vi Lions och Leos och ”många sätt att göra bra”. 
Det har varit möjligt för Leos och Lions att delta i innehållet i jubileumslogotypen genom att publicera 
illustrationer på ”Vilken typ av Lions passar för mig?” 
Lions verksamhet föddes i Finland i en mycket svår socio-politisk situation. Det är en prestation i sig att vi har 
blivit en så stor och viktig utövare, säger Maarit Kuikka, verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund. 
 
Fjärrmöte via nätet för Finlands Lionsförbunds årsmöte. Den valda dagen är lördagen den 13 juni med 
början kl.10.00 
Mer detaljerad information finns i inbjudan till mötet med bilagor i vecka 19 och i deltagarinstruktionerna 
som ska skickas senare. 
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 107-F DISTRICT ÅRSMÖTE 2019–2020. I mötet deltog 9 officiella representanter, zonordföranden som 
representerade 58 av distriktets 63 valbara klubbar. Det var 22 icke-röstande medlemmar i distriktsstyrelsen 
och klubbrepresentanter närvarande under mötet. 
Årsmötet hölls som ett virtuellt GoToMeeting möte den 25 april 2020 kl. 10:00. Årsmöte-materialet hade 
skickats till klubbarna den 10 april 2020 
Klubbarna kunde lämna sina synpunkter på förslagets resolutioner från mötet till zonordförandena senast 
den 15 april 2020. Region 3 zon 2 zonordföranden ersattes av 2VDG Tapio Seppä-Lassila, ansvarig för 
verksamheten i 3-4 regioner. 
 
Årsmötet beslutade att det planerade ungdomslägret på grund av Corona-viruset kommer att skjutas upp i 
minst ett år, och eftersom distriktets ungdomslägerkonto hade en balans på 21 013,26 euro den 30 mars 
2020 kommer ingen ungdomslägeravgift att tas ut för verksamhetsperioden 2020–2021. Årsmötet godkände 
distriktsbudgeten 107-F samt verksamhetsplanen för perioden 2020–2021 
En hemlig omröstning hölls för varje guvernör kandidat för som skulle väljas. Omröstning skickades till varje 
klubb och PDG:n i F-distrikt den 3 april 2020. Klubbarna har returnerat omröstningen de fick per post i ett 
förseglat kuvert till distriktsguvernören före den 20 april 2020, med totalt 135 valbara väljare som röstade. 
Raimo Sillanpää valdes till distriktsguvernör för perioden 2020–2021 och Tapio Seppä-Lassila som 1 vice 
distriktsguvernör samt  Matti Kärnä som 2: a vice distriktsguvernör. Vi gratulerar de valda. 
 

- Lappo valdes som mötesplats för nästa period och LC Lapua ansvarar för att organisera det. Mötet 
kommer att hållas den 17 april 2021 
- Valet av ”Österbottens Lions” har gjorts under ledning av , DG för distriktet Thorolf Westerlund. 
Juhani Luopajärvi, LC Vaasa / Meri har utsetts till ”Österbottens Lions” den här säsongen. 
- Aktivitetstävlingen vann av LC Kristinestad - Kristiinankaupunki 
- LC Närpes och LC Laihia / Hemi båda klubbarna + 4 netto medlemmar har vunnit 
medlemskapstävlingen. 
- Leijonasanomat / Lejon Nytt tidningens bästa berättelse: "Lions- och diabetessamarbete", skriven av 
sjukhuspastor Krista Riipinen 
- Klubben som sålde flest AR-adresser var LC Kauhava / Helahoito 

 
Jag vill tacka F-Distrikts-klubbarna för ERT goda samarbete så att vi kunde få distans mötet genomfört. 

  
Det är mycket att önska i klubbrapportering. Vissa klubbar har en försening på flera månader. Så jag ber 
vänligen klubbarna att de bör uppdatera sin medlemsinformation så att nästa säsongs ansvariga användare 
kan börja från ett "rent bord". 
 
När jag inledde den här perioden som distriktsguvernör, hade jag liksom Ni, inte en aning hur de sista 
månaderna av denna mandatperiod skulle vara. Vi följer nu alla med utveklingen. Jag hoppas att vi har följt, 
och följer instruktionerna och kan hålla oss friska. 
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