
                                                                                                                                                                                 

                                                

 

        H A L U A M M E  A U T T A A  -  V I  V I L L  H J Ä L P A  -  W E  W A N T  T O  H E L P               

Lions Clubs International Piiri/Distrikt 107-F Suomi/ Finland 
Piirikuvernööri/Distriktsguvernör  DG Thorolf Westerlund  puoliso/maka  Inger 

LC Närpes  Skrattnäsvägen 1014 64250 Pjelax  thorolf.westerlund@lions.fi  +358 405159257 

LIONS 107  F   DG 2019-2020 bulletin:    12/2019-2020 
 

 BÄSTA LIONS 

Lions Clubs International arbetar aktivt med våra klubbar runt om i världen för att övervaka den 
ständigt spridande coronavirus-pandemin (COVID-19), vilket förändrar vårt sätt att leva, arbeta och 
tjäna. 

Lions har tjänat i mer än hundra år. Vi har hjälpt våra samhällen under otaliga utmaningar. Låt oss 
nu överväga hur vi säkert kan hjälpa andra. Se till att familjemedlemmar, vänner och grannar har 
det bra. Låt oss fortsätta att komma ihåg att all slags sysslor är viktiga, men kom också ihåg att ta 
hand om allas hälsa och säkerhet. 

Det är nu ännu viktigare att vi arbetar tillsammans i lokala samhällen, som ett globalt samhälle och 
som Lions. Tack för att du tjänar ditt samhälle och världen. 

Och de aktiviteter som gjorts skrivs in i Mylion! För närvarande har 41 klubbar rapporterat 
serviceaktivitet till MyLion, dvs 22 konstaterade klubbar, och Leo-klubben har inte rapporterat 
någon händelse till systemet eller klubbarna har missat den sista artikeln, ”rapporten är inte gjord”, 
nu är det dags för sekreterarna att kontrollera rapporteringsstatusen. 

Månadsrapport till MYLCI. Det finns klubbar som inte har gjort några meddelanden ännu i år, och 
det finns naturligtvis flera klubbar som inte gjort några meddelande från och med januari. Om 
klubben inte rapporterar några som har avgått eller avlidna medlemmar, kommer klubben att 
betala en internationell medlemsavgift för dem även kommande period. 

Undantag från etablerings samt abonnemangsavgifter nästa höst. Coronavirus-pandemin (COVID-
19) har påverkat Lions arbete runt om i världen. I många fall har det också orsakat ekonomiskt 
svårigheter för Lions och de människor vi bryr oss om. 

För att kunna stödja dessa fantastiska män och kvinnor som verkar med oss har den internationella 
styrelsen fattat beslutet att hjälpa våra klubbar. Nedan en översikt över det beslut som antagits av 
den internationella styrelsen: 

·    Flexibla betalningar - Ingen klubb kommer att avbrytas eller avslutas på grund av försenade 
betalningar fram till 31 december 2020. 

·    Undantag från in- och anslutningsavgifter - Vi har beviljat ett undantag från alla anmälnings- och 
prenumerationsavgifter från 1 juli till 31 december 2020. 

Dessa åtgärder hjälper Lions i ekonomiska svårigheter och ger våra klubbar hopp, uppmuntran och 
möjlighet att starta ett nytt år med ny energi och optimism. Vi kanske har stora problem just nu, 
men vi kommer att övervinna detta tillsammans. 

I mer än ett sekel har Lions tagit på sig de största utmaningarna för mänskligheten. Som Lions bör 
vi alltid komma ihåg hur viktiga vi är för våra samhällen och för hela världen. 
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 107: e årsmötet för Lions förbunds och Multi Distrikt. På grund av exceptionella omständigheter 
orsakade av coronavirus kommer mötet att hållas som ett distans möte (elektroniskt) den 13 juni 
2020, och om det behövs, fortsätter mötet den 14 juni 2020. Mötets nerv centrum är dock beläget i 
Seinäjoki, där de ansvariga och mötesledningen möts. 
 

Instruktioner för registrering och förfaranden har lämnats till klubbarna. 
Den fullständiga dagordningen för mötet är tillgänglig från klubbens officerer. 
 

Välkommen alla att testa, e Årsmötet 2020 -funktioner. 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7474887300882957 
 

Vi använder ny teknik som kan vara en del nya informationer och vi vill se till att allt fungerar. 
Därför har vi en förövning enligt länken nedan. Kom med och testa din egen anslutning. 
 
ÅM-ÖVNING, Fred 5.6.2020 kl 16:00 - 18:15 registreringslänk för deltagare, med tanke på antalet 
deltagare på årsstämman är det inte längre möjligt att hjälpa en enskild medlem med 
anslutningsproblem på lördagen 13.6, dvs. på själva mötesdagen. 

Början av en ny period är en mycket viktig tid för president, sekreterare och kassörer. Arbetsupp-
gifterna för Lions klubbar är i huvudsak desamma som i en förening som är skyldiga att utföra flera 
uppgifter. Dessa inkluderar att hålla din klubbmedlemslista uppdaterad och lägga till evenemang 
och projekt i din kalender. F-distriktet kommer att hålla ett coachingsevenemang på svenska före 
hösten. 

I Lions förbundets Kungsgalleri 31.5.2020 fanns följande av  F-distriktets klubbar: LC Ilmajoki/Viljat, 
LC Jurva, LC Kauhajoki/Päntäne, LC Kurikka/Paitapiiska, LC Laihia/Helmi, LC Lappajärvi, LC Närpes,                          
LC Seinäjoki/Aalto, LC Teuva. F-distriktets medlemmar den 31.5 2020 var 1525, under perioden – 39.  
 

EN STOR TACK TILL ER ALLA, 107 F – distriktets Lions-medlemmar och klubbar, distriktsstyrelse 
och kommittéordföranden 

Det har varit ett stort nöje och ära att fungera som distriktsguvernör för F-distriktet. Ett varmt 
tack också till ER för den vänlighet och gästfrihet NI har gett mej vid klubbesök, fester och andra 
möten. Jag har under besöken fått erfara, hur värdefull klubbarnas insatser är för våra samhällen. 

Jag önskar mina efterträdare Raimo och Anneli framgång för den kommande säsongen. Det finns 
fortfarande mycket arbete som ska göras och det finns tillräckligt med utmaningar! 

                 

                      INGER ja THOROLF 
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