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Bästa Lions 
Österbottens lejon  
Under distriktsguvernörens ledning är det årliga urvalet av Österbottens lejon mångfacetterat. 
Klubbstyrelsen kan ge initiativ till distriktsguvernören senast den 29 februari 2020. Distriktsguvernören kan 
också intervjua potentiella kandidater när han besöker klubbar. Vid behov kan ytterligare information 
begäras från klubbpresidenten. I princip belönas inte de i distriktsstyrelsen eller andra framstående 
Lionsuppdrag på detta sätt, men Österbottens lejon, som väljs vid varje given tidpunkt, är verkligen ett 
rankat lejon. 
  

Namnet på en icke vald lejon kommer inte att avslöjas någon gång i processen. De valda kommer att kallas 
till distriktsmötet utan att ange någon anledning och belöningen kommer att registreras. Endast ett lejon 
kan tilldelas titeln varje år. 
Österbottens lejon kommer att belönas med en specialdesignad medalj graverad med valåret. Den utvalda 
personen kommer också att presenteras med ett hedersbevis undertecknat av distriktsguvernören. 
 

MyLion (IVDG Raimo Sillanpää) 
Klubbverksamhet rapporteras till MyLion. Aktiviteter kan planeras i förväg eller rapporteras efteråt. Vem 
som helst i klubben kan rapportera om ett tidigare evenemang, men bara sekreteraren, kassören och 
presidenten kan planera en kommande aktivitet. 
 

Aktiviteten kan vara service eller insamling. Möten kan också rapporteras som en aktivitet. 
Hittills har denna fantastiska möjlighet att presentera klubbens aktiviteter nogsamt använts. Det är en bra 
idé att börja rapportera, även vid nästa styrelsemöte. 
 

Som tillträdande distriktguvernör har jag satt ett mål för varje klubb aktivitet rapportering MyLion, så jag 
skulle vara tacksam om MyLion rapportering kunde börja nu. Som distriktsrådgivare hjälper jag gärna om du 
inte har loggat in på MyLion än eller om rapporteringen är svår. Vi rapporterar tillsammans  kontakta mig: 
raimo.sillanpaa@lions.fi 
 

Zonordföranden 2020-2021 (IVDG Raimo Sillanpää) 
I Lions-rörelsen spelar zonordförandena en särskilt viktig roll. I den nuvarande distriktsförordningen betonas 
också zonordförandens roll i distriktsstyrelsen. De är i en privilegierad position att hitta ett "sätt att göra 
saker tillsammans", nya idéer eller gemensamma aktiviteter inom eller mellan zonerna. Kontakta din 
zonordförande (länk http://www.e-district.org/sites/107f/page-8.php) om du är intresserad av 
zonordförandens funktion. I samband med distriktsårsmötet i Vasa den 25 april 2020 kommer det att finnas 
en kvalificerad utbildare. 
 

Vi ses vid följande coachningstillfällen: (GLT Juha Lahtinen) 
• Ti 18. februari i Seinäjoki Fram kl 18-20.30 PRES II-del 
• Lö 4.april i Lapua för alla Lions  kommunikationsutbildning  kl 9-14.30 
• Lö 25.4. i Vasa i samband med distriktsårsmötet, funktionärsutbildning. 
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