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DISTRIKT 107-F
VERKSAMHETSPLAN
2018 – 2019
VERKSAMHETSÅRETS TEMAN
Lions Clubs Internationals (LCI) och
internationella presidenten Gudrun Yngvadottirs tema:
WE SERVE – ME PALVELEMME – VI HJÄLPER
*****
Finlands Lionsförbunds tema:
LIONS-MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ – LIONS-MÅNGA SÄTT ATT GÖRA GOTT
*****
Ordförande Pirkko Vihavainens tema:
ME PALVELEMME – SYDÄMELLÄ! – VI HJÄLPER – MED HJÄRTAT!
*****
Distriktsguvernör Anna-Liisa (Annukka) Laurilas tema:
PIDETÄÄN TOISISTAMME HUOLTA – TA HAND OM VARANDRA
LCI FORWARD: Lions´servicemodell, dvs. serviceområden:
- DIABETES
- CANCER I BARNDOMEN
-OMGIVNINGEN
- UNDERLÄTTANDE AV HUNGER
- SYNFÖRMÅGA
(- UNGDOMEN)
Servicemodellens verkställande organ är ett världsomfattande funktionsteam,
dvs GAT (Global Action Team)
Skolning dvs GLT (Global Leadership Team)
Medlemskap dvs GMT (Global Membership Team)
Service dvs GST (Global Service Team)
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Verksamhetsårets motto:

”Det är förbluffande vad allt man klarar av
då man inte känner till några gränser.”

DISTRIKTET 107-F VERKSAMHETSPLAN
FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2018 – 2019
Den första internationella presidenten i Lionsorganisationen under det andra århundradet
Naresh Aggarwall sade i sitt första brev: ”Välkommen till ett nytt verksamhetsår – och till
ett nytt sekel! Detta är en ny tidsålder inom lionismen. En tidsålder då du inte är enbart en
resenär utan en förare, som leder i riktning mot en starkare, mera strategisk och
effektivare organisation.
Tillsammans förmår vi ändra världen. Jag vet det här för jag har sett vilken inverkan lions´
har på deras orter. Men vi kan göra mera. Din förmåga är synnerligen viktig för att vi skall
kunna förändras till en modern organisation, som är beredd att möta nya utmaningar.”
ALLMÄNT:
I distrikt 107-F finns 65 klubbar, av vilka 12 är kvinnoklubbar, 48 mansklubbar och 5
gemensamma klubbar. I dessa finns sammanlagt nästan 1700 medlemmar. För
närvarande finns en Leo-klubb i Vasa.
Klubbarnas verksamhet på deras hemorter är kärnverksamhet, där man beaktar lokala
målsättningar, händelser och övriga aktörer. Detta påverkar klubbarnas roll som en
betydande del av den tredje sektorn som kompletterar kommunens och förmodligen i en
nära framtid även landskapens lagstadgade verksamhet. Därför är det motiverat att man
vid skapandet av distriktets regioner och zoner beaktar kommunindelningen och bereder
sig på landskapens utmaningar. På så sätt kan klubbarna skapa ett jämlikt
samarbetsförhållande och en dynamisk funktionsmiljö för sitt Lionsarbete. Med tanke på
verksamhetsplanen har jag skapat fyra regioner och nio zoner i distriktet från och med
1.7.2018.
”Vem som helst kan delta i frivilligarbete men Lions gör så mycket mera. Den service som
vi ger förstärker orter”, sade periodens 2018-2019 internationella president Gudrun
Yngvadottir i sitt första brev till de kommande distriktsguvernörerna.
Distriktets högsta beslutande organ är distriktets årsmöte som väljer distriktsguvernören
och vicedistriktsguvernörerna, besluter om distriktets verksamhetsplan och budget och
godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beviljar ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga.
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Distriktets verksamhet leds av distriktsguvernören som direkt underlyder den
internationella presidenten. Hen leder distriktets verksamhetsteam GAT. Hen fungerar i
samarbete med övriga inhemska distriktsguvernörer i guvernörsrådet.
Distriktsguvernörens nära hjälp är distriktets ledningsgrupp, till vilken hör
distriktsguvernören, vicedistriktsguvernörerna, föregående periods distriktsguvernör,
distriktssekreteraren, kassören, skolningsledaren GLT, medlemsledaren GMT,
serviceledaren GST och kommunikationsledaren.
Distriktets ärenden sköts av och distriktet representeras av och verksamheten koordineras
av den av distriktsguvernören ledda distriktsstyrelsen, till vilken hör distriktsguvernören,
tidigare distriktsguvernören, vicedistriktsguvernörerna, av distriktsguvernören utnämnda
distriktssekreteraren och kassören samt zonordförandena. Som sakkunnigmedlemmar
med yttranderätt i styrelsen fungerar de av distriktsguvernören utnämnda
kommittéordförandena.
Distriktsstyrelsen och kommittéerna ansvarar under distriktguvernörens ledning för
distriktets verksamhets strategiska planering och den operativa verksamheten och hjälper
vid förverkligandet av Finlands Lionsförbunds och Lions Clubs Internationals uppställda
målsättningar.
Distriktets verksamhet består av den på förhand uppgjorda verksamhetsplanen och den
budget som uppgörs på basen av den. Vid distriktets årsmöte i Seinäjoki 21.4.2018
fastställs den av 1. vicedistriktsguvernören tillsammans med 2. vicedistriktsguvernören
uppgjorda verksamhetsplanen för den kommande perioden. Samtidigt godkänns distriktets
budget.
De verksamhetsplaner som har uppgjorts av kommitté- och zonordförandena behandlas
vid distriktsstyrelsens första möte 7.9.2018. Under perioden betonas zonordförandenas
aktiva roll som informationsförmedlare mellan distriktets ledning och klubbarna och som
aktiva stödjare av klubbarna i alla situationer.
För zonernas verksamhet och arrangerandet av de regelbundna PNAT-mötena ansvarar
under denna period 1.vicedistriktsguvernören Thorolf Westerlund.
Distriktsguvernören och vicedistriktsguvernörerna besöker alla distriktets 65 klubbar, vilka
var och en sköter ca 1/3 av klubbarna på basen av en på förhand uppgjord plan så att den
sittande distriktsguvernören inte regelbundet besöker samma klubbar. De besöker kallade
olika tillställningar i distriktet.
För genomförandet av Lions´ internationella organisations, Lions Clubs Internationals, dvs.
LCI:s LCI – Forward –plan, ansvarar distriktets funktionsgrupp GAT med
distriktsguvernören som ordförande. Till funktionsgruppen hör den som ansvarar för
medlemsärendena GMT, för skolningen ansvariga GLT och den för serviceverksamheten
ansvariga GST. Av dessa är GMT och GLT intern verksamhet i organisationen som riktar
sig till organisationen och GST ansvarar för den externa verksamheten.
På klubbnivå ansvarar klubbens funktionsgrupp GAT för den nya LCI Forward –planen,
som ordförande fungerar klubbens president. Till funktionsgruppen hör den för
medlemsärenden ansvariga GMT (t.ex. stadge- och medlemskommitténs ordförande), den
för skolningsärenden ansvariga GLT (kan vara vicepresidenten, som försäkrar att följande
periods funktionärer skolas i tid) samt den för serviceverksamheten ansvariga GST (t.ex.
past presidenten).
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Alla uppgifter om dessa funktionärer och om deras befattningsbeskrivning och
verktygsback hittas på finska enligt följande: Sök upp nätadressen
www.lionsclubs.org/SW/index.php Medlemscenter >Lionmedlemmar >Globala
arbetsteamet >Struktur för det globala arbetsteamet Poster i klubbar > från vilken du
väljer antingen direkt eller indirekt http://members.lionsclubs.org/SW/lions/globalaction-team/structure.php . Samma uppgifter hittas även på Finlands Lionsförbunds
hemsidor under adress https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_toimintamalli_gat/
Årsboken kommer inte, enligt förbundets beslut, att publiceras under nästa
verksamhetsperiod, utan en bilaga kommer att läggas in i nr 4 av LION-tidningen. Beslutet
kan tänkas föranleda förändringar även i distriktets information.
Lion-tidningen utkommer endast fyra gånger som tryckt version i stället för tidigare sex och
som nättidning två gånger. Tidningen hittas på adress www.lions.fi/lionlehti. Tidningen har
också fått en egen mobiltillämpning som kan laddas ned från App Store eller Google Play.
DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTEN
Distriktsstyrelsen sammankommer utöver tillfället där man bekantade sig med varandra till
fyra möten på olika ställen inom sitt verksamhetsområde i september, november, februari
och april, då även distriktets årsmöte hålls.
Bekantskapsmöte
fre 27.7.2018
Kauhajoki, Cafe&Shop Valkoinen Puu
1. mötet
fre 7.9.2019
Kauhajoki, Sanssinkartano
2. mötet
fre 16.11.2018
3. mötet
lö 9.2.2019
4. mötet, distriktsmöte lö 13.4.2019,
Närpes
Vid distriktsstyrelsens möten behandlas följande saker:
- vid distriktsstyrelsens första möte presenteras funktionärerna, utdelas kravatter/scarfar,
presenteras verksamhetsplanerna och övriga officiella ärenden
- vid andra mötet granskas medlemsutvecklingen, skolningen, servicen och andra saker
- vid tredje mötet aktiviteterna, LCIF-verksamheten och ARS-verksamheten
- vid fjärde mötet görs ett sammandrag av verksamheten under perioden, premieringarna
och distriktets årsmöte och därtill hörande saker
DISTRIKTSSTYRELSEN OCH KOMMITTÉORDFÖRANDEN (L=
Ledningsgruppsmedlem)
DG
1VDG
2VDG
Distriktssekreterare
Kassör
IPDG

Anna-Liisa (Annukka) Laurila J
Thorolf Westerlund J
Raimo Sillanpää J
Markku Ojala J
Leo Korpi-Halkola J
Jaakko Passinen J

LC Kauhajoki/Katrillii
LC Närpes
LC Vaasa/Meri
LC Isojoki
LC Kauhajoki
LC Nurmo/Lakeus

REGION I = Västra regionen
1. zonordförande
Harri Suominen
2.zonordförandej
Kirsti Ala-Kutsi
3. zonordförande
Arto Nortunen

LC Kaskinen-Kaskö
LC Vaasa/Family
LC Ylistaro

REGION II = Södra regionen
1. zonordförande
Aune Vanhanen

LC Kauhajoki/Katrilli
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2. zonordförande

Jari Kujanpää

LC Kurikka/Paitapiiska

REGION III = Mellersta regionen
1. zonordförande
2. zonordförande

Tuulikki Martikkala
Päivi Rantavuori

LC Seinäjoki/Aalto
LC Kauhava/Ilmatar

REGION IV = Östra regionen
1. zonordförande
2. zonordförande

Heli Kivimäki
Kari Sipilä

LC Alavus/Kuulattaret
LC Lehtimäki

Lions-piirin 107-F alueet ja lohkot 2018-2019
Lions-distriktets 107-F regioner och zoner 2018-2019
I ALUE / REGION (17)

II ALUE / REGION (15)

III ALUE / REGION (19)

IV ALUE / REGION (13)

1. LOHKO /ZON (6)

1. LOHKO /ZON (6)

1. LOHKO /ZON (9)

1. LOHKO /ZON (8)

LC Kaskinen-Kaskö
LC Kristinestad-Kristiinank.
LC Lappfjärd-Lapväärtti
LC Närpes
LC Närpes/Three Towns
LC Övermark/Yttermark

LC Kauhajoki
LC Kauhajoki/Aro
LC Kauhajoki/Päntäne
LC Kauhajoki/Katrilli
LC Isojoki
LC Teuva

2. LOHKO /ZON (7)
LC Korsnäs
LC Malax
LC Petalax
LC Vasa/Old Vasabygden
LC Vaasa-Vasa
LC Vaasa/Family
LC Vaasa/Meri

2. LOHKO /ZON (9)
LC Ilmajoki
LC Ilmajoki/Ilkka
LC Ilmajoki/Viljat
LC Jalasjärvi
LC Jalasjärvi/Liisat
LC Kurikka
LC Kurikka/Jennyt
LC Kurikka/Paitapiiska
LC Jurva

LC Seinäjoki
LC Seinäjoki/Aalto
LC Seinäjoki/Botnia
LC Seinäjoki/Törnävä
LC Seinäjoki/Kampus
LC Nurmo
LC Nurmo/Valakiat
LC Nurmo/Lakeus
LC Peräseinäjoki

LC Alavus
LC Alavus/Kuulattaret
LC Alavus/Salmi
LC Töysä
LC Ähtäri
LC Ähtäri/Ouluvesi
LC Kuortane
LC Soini

3. LOHKO /ZON (4)
LC Laihia/Helmi
LC Vähäkyrö
LC Isokyrö
LC Ylistaro

2. LOHKO /ZON (10)
LC Lapua
LC Lapua/Alajoki
LC Lapua/Simpsiö
LC Lapua/Fröökynät
LC Kauhava
LC Kauhava/Helahoito
LC Kauhava/Ilmatar
LC Alahärmä
LC Kortesjärvi
LC Ylihärmä

2. LOHKO /ZON (5)
LC Alajärvi/Järviseutu
LC Lehtimäki
LC Evijärvi
LC Lappajärvi
LC Vimpeli
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KOMMITTÉER
GMT (Medlemsledare) 2017-2019
GLT (Skolningsledare) 2017-2020
GST (Serviceledare) 2017-2020
LCIF ja Melvin Jones
Arne Ritari -stiftelsen
Komm: distr.tidn, Webmaster, MyLCI
Fadderbarn och Sri Lanka
Ungdomsarbete och -utbyte
Ungdomsläger
Lions Quest
Medelsanskaffning:
lotter, julkort, fredsaffischer
Leoverksamhet

Veijo Hannonen J
Juha Lahtinen J
Timo Sysilampi J
Matti Vaarasto
Jarmo Hietala
Raimo Sillanpää
Pekka Harjula
Harri Peltonen
Erkki Honkala
Marika Haapanen

LC Alavus
LC Lapua
LC Seinäjoki/Törnävä
LC Vähäkyrö
LC Lapua/Simpsiö
LC Vaasa/Meri
LC Ilmajoki/Ilkka
LC Vaasa/Meri
LC Peräseinäjoki
LC Alavus/Kuulattaret

Birgitta Rajala
Jussi Paarvala

LC Alavus/Kuulattaret
LC Soini

(J = Johtoryhmän jäsen)
INTERNATIONELL VERKSAMHET
-DGe Anna-Liisa Laurila godkänns som distriktsguvernör (DG) vid 101. internationella
årsmötet i Las Vegas, USA, 29.6.-4.7.2018. Följande år i Milan, Italien, vid 102.
internationella årsmötet godkänns 1 VDG Thorolf Westerlund till distriktsguvernör.
-Klubbarna skaffar deltagare till LCIF:s 31. Fredsaffisch- och essätävling. Av de arbeten
som deltar i distriktets egen fredsaffischtävling premieras de tre bästa. Det segrande
arbetet skickas till den riksomfattande tävlingen. Ämnet är ”Goda gärningar är viktiga”.
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-Distriktet främjar det 50-åriga LCIF:s arbete. Man berättar om många sätt att styra privata
donationer och t.ex. de medel som inflyter som födelsedagsgåvor för att förkovra den egna
klubbens Melvin Jones –ackumulerade medel. Vi uppmuntrar klubbarna att på en gång
donera endast små rater. Förbundet utbildar distriktets LCIF-koordinator Matti Vaarasto för
uppdraget.
Vi uppmuntrar klubbarna att använda sig av LCIF:s service och understöd.
Ungdomsutbyte till utlandet genomförs via ungdomsutbytesledaren Harri Peltonen.
-Klubbarna uppmuntras till att delta i fadderbarnsverksamheten på Sri Lanka genom att
skaffa klubben ett eget fadderbarn och att delta i föreningen Lionsvännernas verksamhet.
Föreningen fortsätter med att stöda ögonsjukhuset i Ratnapura. Klubbarna kan även delta
i det yrkesskolprojekt som förverkligas i Sri Lanka. Ansvarsperson är Pekka Harjula.
-Vi uppmuntrar medlemmarna att delta i internationella Lions-tillställningar och –skolning.
MEDLEMSPROGRAM dvs GMT
Distriktets medlemsledare GMT är Veijo Hannonen.
-Målsättningen är att varje klubb under verksamhetsperioden tar in 2 nya medlemmar.
Genom att fungera på detta sätt består medlemsantalet och ersätter den minskning om
120-130 medlemmar i året som beror på dem som har avgått och på naturlig avgång.
Varje medlem är i nyckelställning vid anskaffningen av nya medlemmar. Genom att
fungera på detta sätt deltar man i förbundets medlemskampanj, som håller på under
hösten. För kampanjen används 10% av distriktets medel.
-Medlemsledaren följer medlemssituationen noggrant och ansvarar med hjälp av andra för
att även rapporteringen till MyLCI är up to date ifråga om såväl medlemmar som
aktiviteter.
-Vi försäkrar oss om att varje klubb har valt en medlemsledare GMT.
-Nya medlemmar bör alltid göras förtrogna med Lionsverksamheten endera via faddern
eller via en person som hen väljer. De nya medlemmarna bör ges intressanta uppgifter, för
vilka man ger tillräcklig träning.
-Vi främjar medlemmarnas stabilitet i klubbarna via medlemsvård och klubbtrivsel.
-Vi tar hand om alla medlemmar och erkännande ges genom att premiera medlemmarna
för en aktiv arbetsinsats.
-Målsättningen är att grunda en ny klubb.
SKOLNINGSVERKSAMHET dvs GLT
Distriktets skolningsledare GLT är Juha Lahtinen, som ansvarar för skolningens innehåll
och genomförandet.
-1VDG Thorolf Westerlund utbildar I regionens, dvs. den västra regionens svenskspråkiga
klubbar, omfattande zonordförandena och klubbpresidenterna, sekreterarna och
kassörerna.
-Under denna verksamhetsperiod prövar vi även på hemmasoffan de inlärningssessioner
som den nya teknologin möjliggör via Webinarer och GoToMeeting. Distriktet har en
gemensam licens tillsammans med O-distriktet.
-Vid skolningen koncentrerar vi oss på klubbfunktionärernas, vicepresidenternas och
zonordförandenas behärskande av vardagliga rutiner och speciellt i användningen av
MyLCI samt inlärningen av betalningen av internationella betalningar som grundar sig på
förbundets skolningsprogram.
-Distriktet erbjuder en möjlighet att utveckla ledaregenskaperna, vilkas användning ökar
möjligheterna till avancemang även i det civila livet.
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-Vid kommunikationsskolningen på våren 2019 behandlas ärendena sociala medier, tal
och press.
- I skolningen betonas zonordförandenas roll som informationsförmedlare och som
klubbens aktiva stödjare i alla situationer och även deras aktiva roll i distriktsstyrelsen.
Zonordförandena skolas i samband med distriktsstyrelsens första möte.
-Skolningen av nya medlemmar arrangeras i varje zon i samband med PNAT-mötet.
-För verksamheten i zonerna ansvarar under denna period 1.vicedistriktsguvernören
Thorolf Westerlund.
-Åt vicepresidenterna erbjuds en möjlighet att delta i förändringsledarutbildningen.
-Vi uppmuntrar medlemmarna att använda sig av de finsk- och svenskspråkiga nätkurser som
vår internationella organisation erbjuder för att stöda kunnande och Lionsverksamhet under

adress www.lionsclubs.org/SW/index.php > Medlemscenter >Resurser
>Ledarresurscenter
.
SERVICEVERKSAMHET dvs GST
Distriktets serviceledare GST är Timo Sysilampi.
-Man försäkrar sig om att alla klubbar känner världens största (1,44 miljoner medlemmar)
serviceorganisation LCI:s nya servicestruktur och dess tyngdpunktsområden: hunger, syn,
miljö och som nya diabetes och cancer i barndomen. Likaså bör varje klubb välja klubbens
egen serviceledare GST.
-Klubbarna uppmuntras till att genomföra så många tyngdpunktsområdens aktiviteter som
möjligt tillsammans med lokala aktörer (diabetesföreningen, cancerföreningen osv)
-Klubbarna kan, inom ramen för det av distriktet undertecknade miljöprogrammets
Östersjöutmaning, delta i skyddandet av vattnen.
-En aktiv kontakt till media på orten försäkrar att aktiviteterna syns och gör vårt arbete
känt.
-Serviceaktiviteterna bör antecknas i MyLCI-systemet till 100%.

KOMMUNIKATIONSPROGRAM
Distriktets kommunikationsledare är Raimo Sillanpää.
-Hans ansvarsområden är Webmaster, MyLCI samt levererandet av distriktets
nätpublikation Leijona-Sanomat – Lejon Nytt. Vidare upprätthåller han vårt distrikts
hemsidor.
-Distriktstidningen Leijonasanomat publiceras en gång i månaden på distriktets hemsida
och en gång i året som tryckt version.
För anskaffningen av annonser till distriktstidningen returneras 50% till klubbarna. Vi
påminner klubbens aktörer om att man genom att göra inlägg i distriktstidningen gör vår
verksamhet känd.
-Vi uppmuntrar klubbarna till samarbete med de lokala tidningarna för att få mera synlighet
för våra många aktiviteter och synlighet åt klubbarna på den lokala nivån. Samtidigt gör vi
Lionsorganisationen och dess nya LCI Forward –program (Hunger, Syn, Miljö, Diabetes
och cancer i barndomen) mera känt.
-Distriktsguvernören meddelar vid behov om kommande och saker och saker som behöver
kommas ihåg.
-Klubbarna uppmuntras att uppdatera sina egna hemsidor
-Distriktet och klubbarna kan göras bekanta via sociala medier.
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-Enligt beslut av förbundet publiceras årsboken inte under kommande period utan man gör
en bilaga som sätts in i tidningen. Beslutet kan tänkas medföra förändringar även i
distriktets kommunikation.
-Lionstidningen utkommer endast fyra gånger som pappersversion, i stället för sex, och
som nätversion två gånger. Tidningen hittas från adressen www.lions.fi/lionlehti. Tidningen
har även fått en egen mobiltillämpning, som kan laddas ned från App Store eller Google
Play
PDG
PDG-kommitténs arbete leds av IPDG Jaakko Passinen. Kommitténs uppgift är att stöda
DG:s verksamhet och handledning. Kommittén gör förslag till Österbottens lion och
utnämnandet av den.
UNGDOMSVERKSAMHET
-Vi strävar till att skicka ca 20 ungdomar på ungdomsutbyte till utlandet årligen. Från
utlandet tas på motsvarande sätt emot ca 30 ungdomar i huvudsak under tiden för
ungdomslägret. För ungdomsutbytet ansvarar distriktets ungdomsutbytesledare Harri
Peltonen.
-Man strävar efter att även i fortsättningen stöda och aktivera Leo-verksamheten genom
Leo-verksamhetsledaren Jussi Paarvala.
-Klubbarna uppmuntras att delta i Lions Quest -skolningstillfällen.
Som Lions Quest ansvarig fungerar Marika Haapanen.
-Erkki Honkala är internationell lägerledare.
ARS
Vi gör bekant ett inhemskt sätt att komma ihåg personer via AR-stiftelsen och aktiverar
klubbarna att skaffa Lionsriddarvärdighet år förtjänta personer.
Vi använder Arne Ritari -stiftelsens adresser för hågkomster både i sorg och glädje. Vi
uppmuntrar klubbarna att skaffa stöd från stiftelsen för betydande aktiviteter; stödet kan
uppgå till hela 50% för förorsakade kostnader.
Arne Ritari och Melvin Jones -gala arrangeras även på våren 2019.
Den klubb som har skaffat flest AR-stiftelsens adresser premieras med 100 euro vid
distriktets årsmöte. Uppgifter om stiftelsen finns på adressen
https://www.lions.fi/verksamhet/arne_ritari_-stiftelsen/ .
På distriktets område ansvarar Arne Ritari –stiftelsens ombudsman Jarmo Hietala för
verksamheten.
LCIF och MELVIN JONES
-I Las Vegas börjar LCIF:s kampanj att insamla 300 miljoner USD under tre
verksamhetsperioder fram till internationella konvention år 2021.
Detta är sammanlagt ca 200 euro/medlem/tre år i Finland.
-Vi hoppas att klubbarna skaffar Melvin Jones medlemskap åt förtjänta Lions till priset
1000 USD. På detta sätt stöder man vår organisations internationella LCIF-fond som i år
fyller 50 år, och som under sin tid har gett humanitärt bistånd över en miljard USA dollar.
Från fonden hittar man många olika sätt att donera pengar i mindre eller större rater eller
t.o.m. att som månadsdonator förkovra en vald klubbs konto och så skaffa ett MJmedlemskap för en förtjänt klubbmedlem. De insamlade medlen via
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födelsedagsgratulationer kan även doneras åt fonden för att förkovra en vald klubbs konto.
Som LCIF-koordinator fungerar Matti Vaarasto.

MEDELSANSKAFFNING
Klubbarna deltar i internationella och nationella serviceaktiviteter enligt övervägande och
bärkraft.
Finlands Lionsförbunds enda nationella aktivitet till förmån för ungdomen är julkorten och
ungdomslotterna. 50% av julkortsinkomsterna återgår till klubben. Det är önskvärt att inga
av de lotter som har skickats till klubbarna returneras.
Medelsanskaffningen och Fredsaffischtävlingen koordineras av Birgitta Rajala.
ÖVRIG VERKSAMHET
Under perioden arrangeras distriktsmästerskapstävlingar i olika grenar: volleyboll,
pilkning och golf.
Klubbarna uppmuntras till att delta i klubbarnas funktionstävling och att delta med
skriverier i redigeringen av tidningen Leijonasanomat. Den bästa historien premieras. I
fråga om medlemsanskaffning premieras den klubb som uppnår bästa nettoresultatet.
INTERNATIONELLA OCH GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
Finlands Lionsförbunds 65. årsmöte i Uleåborg 8.-10.6.2018
101. Convention / Internationella årsmötet i Las Vegas, USA 29.6.- 4.7. 2018
Europa Forum, Skopje, Makedonien 25.-27.10.2018
GVR -möte 10.6.2018 Uleåborg
GVR -möte 24-26.8.2018 St.Michel
GVR -möte GTM 1.12.2018
GVR –möte 1.-3.3.2019 Björneborg
NSR-möte, Gardermoen, Norge
Distriktets årsmöte i Närpes 13.4.2019
Finlands Lionsförbunds 66. årsmöte i Kalajoki 7.-9.6.2019
102. Convention / Internationella årsmötet i Milano, Italien 5.-9.7.2019

KLUBBARNAS ÅRSMÖTEN
LC Lappfjärd-Lapväärtti 60 år (17.4.1958)
LC Alavus/Salmi 40 år (19.9.1978)
LC Seinäjoki/Aalto 30 år (7.11.1988) 19.1.2019 (DG)
LC Kauhajoki/Katrilli 20 år (4.11.1998) 16.2.2019 (DG och CC Pirkko Vihavainen)
LC Alavus/Kuulattaret 10 år (19.1.2009) 16.3.2019? (DG)
BUDGET 2018-2019
Budgeten för verksamhetsåret 2018-2019 bifogas verksamhetsplanen. I samma bilaga
finns även tidigare perioders budgeter och bokslut för att underlätta uppföljningen av
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ekonomin. Eftersom distriktet har även ett annat konto, dvs. Ungdomslägerkontot, ingår
även en utredning om dess användning.

Anna-Liisa Laurila
1. vicedistriktsguvernör

