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Bästa Lions 

Klubbmedlemskapet är på god väg och nya medlemmar har rekryterats. Enligt den senaste 
informationen har 17 nya Lions anslutit sig till klubbarna sedan början av december. 
Välkommen med i Lions aktiviteter: 

TEEMU HEIKKILÄ LC Alahärmä, VESA TALVITIE, LC Ilmajoki/Ilkka, JAANA LUHTALA  ja KAIJA 
SAVOLAINEN LC Ilmajoki/Viljat, MARKO ANTERO VIITALA LC Jalasjärvi, JUHA JÄRVINEN  LC 
Jurva, VESA ISOMÄKI, MIKA AHONEN, och  ISMO KAUPPILA LC Kauhajoki/Päntäne, JORMA 
KARI LC Kauhava/Helahoito, JUKKA ALALANTELA,och  PASI LUOMA LC Lappajärvi, TUULA 
HANNELE ANITA MÄKELÄ LC Nurmo/Valakiat, TIMO JAAKKO TERÄS LC Seinäjoki, JOUNI 
LÄHDESMÄKI, och PETRI SUNDBERG, LC Teuva, JARI JOHANNES PERKIÖ LC Vaasa/Meri. 

Klubbar som har lagt till minst två medlemmar mellan 1 juni 2019 och 31 maj 2020 kommer att 
vara berättigade till Honor Gallery. Klubbar i galleriet tilldelas ett certifikat av heder i slutet av 
säsongen och kommer att få överraskningspriser. För närvarande är LC Honor Gallery 
markerad med LC Ilmajoki /Viljat, LC Jurva, LC Kauhajoki / Päntäne, LC Laihia / Helmi, LC 
Närpes och LC Teuva. Ett STORT TACK och LYCKÖNSKNINGAR! 
 
Den globala välkomstdagen för nya medlemmar genomförs den 25 april 2020 — det är en dag 
när lionklubbar runt om i världen välkomnar nya medlemmar, genomför hjälpprojekt i sina 
samhällen och firar sina medlemmar. Internationella presidenten, Dr. Jung-Yul Choi, inbjuder er 
klubb att delta i årets firande. 
Den  25. april 2020 -  kan ER klubb delta i 107 F-distriktets årsmöte i Vasa. Om någon klubb vet 
om att de kommer att anta nya medlemmar, är det nu möjligt att göra detta på årsmötet under 
en gemensam ceremoni ledd av den kommande förbundsordföranden Matti Reijonen.  
 
Penninginsamlingstillstånd 2019-2023. Lions förbundet i Finland har ansökt om tillstånd enligt 
insamlingslagen (255/2006) för alla sina klubbar, RA / 2020/183. Tillståndet gäller 25 februari 
2020 - 30 juni 2023. De insamlade medlen kommer att användas för katastrof- och humanitärt 
arbete hemma och utomlands i enlighet med Internationella Lionsorganisationens (LCI) 
principer. Stöd ges av lokala Lions klubbar hemma och utomlands. 
 
De insamlade medlen kommer att användas för att hjälpa katastrofoffer, bekämpa hunger, 
skydda ögonen, förhindra uteslutning av ungdomar, bekämpa barncancer, bekämpa diabetes, 
skydda miljön och annat humanitärt arbete  
 
Samlingen kan göras genom listsamling, paketsamling, online-hänvisning, insamling av 
flaskreturkvitton och tillkännagivande i tidskrifter, evenemang och evenemang eller affischer. 
Fonder som samlats in under denna licens måste alltid krediteras Lions föreningens 
insamlingskonto: FI 54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH. Till exempel hänvisar "Klubb" och "Mål" 
till LCIF / Servicestyrka eller Klubb / Barncancer. 
 
Mer information : 
https://www.lions.fi/jasenille/palvelu_ja_varainhankinta/rahankerayslupa_2019-2023/ 
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Insamlingslagen reformerades. Den nya insamlingslagen (863/2019) trädde i kraft den 1.3.2020, 
men det nuvarande tillståndet är i enlighet med den gamla lagen. 
Enligt den nya lagen kan Lions Club bland annat organisera en liten samling. Det kan tjäna upp 
till 10 000 €, pågå upp till 3 månader och hållas av samma klubb upp till 2 gånger per 
kalenderår. Den lilla samlingen ska rapporteras till polisavdelningen, som kommer att behandla 
rapporten inom fem dagar och tillhandahålla ett samlingsnummer, vilket inte får ske utan 
insamling. 
 
Se. https://www.arpajaishallinto.fi/rahankerayksetSuomen Lions-liitto aloitti katastrofikeräyksen.  

I Australien har långvariga skogs och markbränder orsakat enormt förstörelse och mänskligt 
lidande, och situationen fortsätter. Den 20 januari 2020 godkände Guvernörsrådet, förbunds 
styrelsens förslag till Alert-gruppens rekommendation att tillhandahålla ett bidrag på 20 000 dollar 
för katastrofhjälp, som ska användas från förbundets katasrofond via LCIF Katastrof konto . 

Samtidigt lanseras världsomfattande katastrof insamling på grund av bränderna i Australien. 
Donationer från klubbar till förbundets konto kompletterar katastroffonden. 

Lions förbundets katastrofkonto FI54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH, ska användas som konto för 
obetalda offentliga medel. Ange "Australien" och "klubbnamn" i meddelandefältet.  

MyLion  har gjort två större systemuppdateringar för Aktivitetsloggning, den första i oktober och 
den andra i januari. 

Särskilt januari-uppdateringen har gjort det mycket lättare att spela in aktiviteter än versionen från 
augusti till september förra året. Ifyllning sker i en enda vy med rullgardinsmenyer. Händelsen och 
bilden tas sedan till nästa sida. 

Observera att när du registrerar dig för MyLion, bör du gå till avsnittet "LOGGA IN" längst upp till 
höger på sidan http://www.lionsclubs.org. Annars kan gamla inloggningsrutiner i datorcachrar / 
webb-läsarminnen orsaka inloggningsproblem. 

 
Nu är det dags för klubbar att tillhandahålla kontaktinformation för värdfamiljer. Lägret kommer 
att hållas från 3 till 9 augusti och värdfamiljeperioden är 2-3 veckor före detta. Cirka 30 ungdomar 
kommer till lägret. För närvarande är det ännu inte vetat exakt hur många ungdomar som kommer 
att behöva en värdfamilj från och med den 11 juli. Men alla behöver en värdfamilj den 18 juli. 
Ungdomsutbytes ansvarige Harri Peltonen skickar värdfamiljernas kontaktformulär till presidenten 
för varje klubb i distriktet inom några dagar. Formuläret skall ifyllt returneras till honom. 
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