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 1 MEDLEMSANSKAFFNING 

En ny säsong med nya möjligheter. Jag hoppas därför, att redan i September, på månadsmötet 

medlemmarna är ivriga att anskaffa nya Lions-medlemmar till klubben. Under denna säsong 

ingår i handlingsplanen för F-distriktet att rekrytera nya medlemmar i samma omfattning, i 

stället för de som av olika orsaker avslutar sitt medlemskap.  

I början av denna period finns fyra regioner med nio Zoner. Lionsklubbarna är 63 till antalet, och 

medlemmarna är 1564. Lions klubbens medlemmar bör omhuldas och ges erkännande, samt 

belöna dem för deras aktiva insatser. 

UNGDOMSUTBYTET 

Deltagandet i lägren i Finland omfattas av en treårig serie, i de 14 distrikten,i två år hålles fem 

läger, och det tredje året fyra läger. Hit kommer unga från ca 40 länder. I sommaren år 2019 i 

Finland hölls i fem läger i distrikten (A), (E), G, N, och O-läger, för att nästa år 2020 hållas i 

distrikten (C), (D), (F), (I) och (L). 

Ungdomsutbyte sker så att varje år skickas ca 100 ungdomar utomlands. Från utlandet, i sin tur 

tas emot mer eller mindre samma antal ungdomar, som regel under ett ungdomsläger. Detta 

fungerar på principen ömsesidighet, så att säga. Lägren finansieras till största delen av 

distrikten. Anskaffningen av värdfamiljer är den största utmaningen. Av någon anledning har år 

efter år blivit svårare att hitta värdfamiljer. Distrikten kommer därför att göra upp en 

verksamhetsplan för ungdomsutbytet. Planen bör redan under hösten identifiera behoven och 

möjligheten att få värdfamiljer, distriktets ungdomsutbytes ordförande utmaning är därför att, 

med hjälp av klubbarna, för ungdomar hitta värdfamiljerna för sommaren år 2020. 

GUVERNÖRS-JUSSI 

Guvernör-Jussin rånet skedde senast tisdagen den 9.10.2018 under LC Övermark-Yttermark 

månadsmöte i Närpes. 

Guvernörs-Jussi kan tas från den klubb som besitter den, under en viss ceremoni av” rövarna”. 

”Kuvernööri-Jussi” tas med till varje klubbmöte i den händelse att någon klubb skulle komma 

och hämta den.  

Nästa gång LC Närpes  håller månadsmöte är tisdagen den 3.9. kl 18.00. Då finns guvernörerna, 

Jussi och Thorolf även på plats.  Mötet hålls på hotell Red & Green Närpes.  

DISTRIGTSSTYRELSENS MÖTE den 6. SEPTEMBER 

Periodens första distrikts styrelsemöte kommer att hållas på Juustoportti i Jalasjärvi. LC 

Jalasjärvi/Liisat är värd.  Zonordförandens coaching börjar kl 17.30 och kl 18.00 är det mat. 

Årsmötet börjar kl 18.45. Partner består av  program med ett besök hos Jokipii Pellava. 
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 2 Säsongens nya kommitté ordföranden: 

DIABETESINFORMATÖR OCH -VERKSAMHET, RAIJA VIRNALA                                                                                     

Diabetes ordföranden verkar på distriktsnivå. Hen utses av distriktsguvernören. Diabetes 

ordföranden bistår Lions och Leos, som deltar i eller är intresserade av att delta i projekt som 

diabetes. Projekt skall minskas med diabetes och att förbättra livskvaliteten för patienter. 

Diabetes kommitténs ordförande får samarbeta med andra ledare av organisationen samt med 

den globala gruppen (GST) 

MILJÖN, MARKKU OJALA                                                                                                                                          

Använd lokala uppgifter om miljön att avgöra hur miljöproblem kommer att påverka ditt distrikt 

i området. Arrangera för bedömning av behov av distriktet, med särskilt fokus på miljön. 

Kontakta din lokala organisation för skydd av miljön eller annan liknande organisation, för att få 

mer information om behoven i distriktet. Söka efter organisationer, inklusive lejon och 

leoklubbar, för skydd av de miljö-relaterade projekten. Ordföranden för Miljökommittén 

utvärderar behov avseende skydd av miljön 

BARNCANCER, KARI ALASAARI                                                                                                                     

Distriktsguvernören, utser kommittéordföranden för barncancer som kommer att tjäna på 

distriktsnivå. Detta för att stödja Lions och Leos, som hjälper, eller är intresserad av att hjälpa 

cancersjuka i barns tillgång till behandlingar. Han stöder dessutom barn och familjer som går 

igenom cancerbehandlingar. Barndoms cancer-ordföranden är en av de andra ledarna för 

organisationen, i den globala gruppen (GST) 

FAMILJE- OCH KVINNLIGA MEDLEMS EXPERTEN, PÄIVI RANTAVUORI                                                                                       

Specialist för kvinnor och familj i distriktet samt GMT:s medlem. Denna periods expert kommer 

att övervaka tillväxten av antalet medlemmar i kvinnors och familjefrågor deltagande i hela 

distriktet. Denna tjänst är avgörande till välbefinnande för hela organisationen, eftersom 

familjerna och kvinnorna är ett bra moment i tillväxten av Lions. 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att 

klubbar inte har flera meddelanden om samma ämne.  

Jag är tillgänglig för frågor som berör lions 

verksamheten, inom distriktet.  

Kontakta mej gärna! 
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