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BÄSTA LIONS,  och PARTNERS! 
Lions klubbar har enligt uppgift organiserat diabetespromenader på många platser, ofta med en 
annan organisation, till exempel Diabetes föreningar. Lions har också fått både lokal och nationell 
synlighet. 
Många klubbar är också värd för evenemang på Världs Diabetes dagen dem 14.11.2019. 
Tack till alla Lions klubbar för det. 
 

Denna upplysning har olika tidsfrister för, kandideringar, motioner och ansökningar. 
  

KANDIDATER OCH KLUBB INITIATIV före 15.1.2020  
- Kandidater till distriktsguvernören i F-distriktet och 1 och 2 vice distriktsguvernörer för perioden 

2020-2021  med klubbens intyg om godkännande och kandidaternas medgivanden bör 
överlämnas till distriktsguvernören senast den 15.1.2020. 

 

NOMINATIONER OCH KLUBBINITIATIVER före 15.1.2020 
- Klubb initiativ för distrikts konvent bör överlämnas till distriktsguvernören senast den 15.1.2020. 

 

KLUBB INITIATIV FÖR FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE  
- Klubb initiativen bör riktas till förbundets styrelse. Lions förbundets kansli senast den 15.1.2020.  

 

KANDIDATUR TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE  
- Lionförbundets ordförande och vice ordförande för MD 107 nästa period  kommer att väljas vid 

förbundets årliga möte med kandidaterna för valet, av distriktens klubbarna i Seinäjoki. De 
intyg om godkännande av kandidaterna skall riktas till styrelsen för förbundet, till förbundets 
kansli före den 15.1.2020 under kontorets öppettider. 

 

BLANKETTER FÖR UNGDOMSUTBYTEN OCH VÄRDFAMILJER FINNS PÅ DISTRIKTETS WEBBPLATS.  
- Ansökningsblanketter bör vara inlämnade senast den 15.12.2019 

 

FREDS AFFISCHTÄVLING 2019 
- Freds affischtävling arbeten måste sändas till distriktsguvernören senast den 15.11.2019  

 

1-2 REGIONENS  REGIONSEMINARIE i   Lillkyro den 16.november kl 10.00 
Välkommen till Lillkyro-distriktets seminarium, vi har inbjudit förra periodens förbunds-
ordföranden, Pirkko Vihavainen och LCIF-samordnaren Heikki Hemmila, alla kan begära  ordet 
försitt eget anförande eftersom detta forum är för alla Lions medlemmar.  
 

Alla distrikts medlemmar är välkomna, och anmälan och morgonkaffet börjar på 9,30 och 
seminarium på 10,00 och vi kommer att avsluta med eftermiddagskaffe på ca kl 14,30. 
 

Priset på Mötes paketet är 15,00 euro per person, för lunch, morgon och eftermiddagskaffe/te och 
kaffebröd, som F-kretsen kommer att faktureras till deltagarnas klubbar.  OBS !! anmäla vid behov 
om särskild diet. ANMÄLAN om medverkan senast den 10.11.19 till: harri.suominen@lions.fi eller 
Tel: 0400-852566 
 

VÄLKOMMEN MED I LIONS -ORGANISATIONEN 
- LC ILMAJOKI: HARRI KOSKELA 
- LC LAIHIA/HELMI: HANNA EKOLUOMA, TANJA SUURINIEMI 
- LC SEINÄJOKI/AALTO: TEIJA OJALA 
- LC SEINÄJOKI/BOTNIA  ANTTI JUHAMIKAEL AHONEN 
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VEM KAN VARA NYA RÖSTER? 
Nya röster kandidater är Lions eller Leos-unga eller gamla, nya eller erfarna, män eller kvinnor,           
alla som är kreativa och innovativa-och vars röst inte har hörts förut. De bör vara passionerade i 
genomförandet i förändrings-processen. 
 
Det börjar från distriktet! 
Distriktsguvernörer uppmanas att utse en person som företräder spetskompetens inom dessa 
områden: service, medlemskap, förvaltning och marknadsföring. 

 
 Distriktsguvernörer bör ge nya röster-kandidater möjlighet att uttrycka sina innovativa åsikter i 

klubb-, zon-, region-och distriktsmöten, genomföra förändringar, uppmuntra jämställdhet och 
uppmuntra olika kulturers erkännanden. 

 
 Nya röster-kandidater bör hitta projekt som är nya och kreativa och lämpar sig för dagens 

volontärer. De bör också leda dessa projekt i distriktet. 
 

 Nya röster-kandidater bör inspirera nya lejon och mentor dem att ta emot ledarroller i klubbar och 
zoner. 

 

 Nya röster-kandidaterna bör se till att klubbar och distrikt visar att LCI är öppet för både kvinnor och 
män, unga och erfarna samt från olika bakgrunder. 

 

 Nya röster-kandidater bör dela kreativa idéer på sociala medier och hitta innovativa sätt att sprida 
det här inlägget. 

 

 Nya röster-kandidater ska besvara frågor och delta i webbseminarier som anordnas av nya röster 
och det globala åtgärds teamet. 

 

Jag 31.10.2019  nominerat 4 personer som 107 F Distriktets nya röster  
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