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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörs bulletin 9/2020-2021 

Finns det någon användning för Lions idéer i dagens samhälle? 

Ett av Lions mål är att "visa en aktiv fritidssysselsättning av ekonomisk, kulturell, social och försumlig framgång i 

samhället". Det skrivna målet verkar gammaldags. Det skulle förmodligen kunna skrivas i en form: identifiera 

individers mänskliga behov som samhället inte tar hand om. Det verkar som om samhällets möjligheter att tjäna 

sina medlemmar blir allt smalare. Just därför behövs vi Lions.  

Nu har vi blivit undersökta. 

Lions verksamheten är en livslång fritidssysselsättning. Till skillnad från många andra hobbyer kräver detta inte 

bra fysisk kondition. Du behöver inte ens bra mental kondition. Det är sorgligt om en klubbs syster eller broder 

blir så sjukt att hen inte längre kan identifiera sina nära och kära. Då krävs mod och värme i hjärtat för att du ska 

ta en bräcklig hand och låta hen känna din närvaro. Kan vi i ett sådant skede ändå ge något till en annan?  

Våra lejons aktiviteter mäts och utvärderas på olika sätt. Vi har själva en uppfattning om vad vi gör och försöker 

ha på känn vad andra fäller omdöme om. Förhoppningsvis kommer vi att uppskattas genom våra förehavanden. 

Men vi är människor, på gott och ont. Inte överlägsnare än andra.  

Under december 2020 undersöktes vår verksamhet för att stödja anskaffning av nya medlemmar. De svarande 

blev indelade i tre grupper: medlemmar, tidigare medlemmar och potentiella medlemmar. Det totala antalet 

svarande var 1887, varav 1 511 var medlemmar, varav 62 var svenskspråkiga. Undersökningen omfattade 52 

tidigare medlemmar. Potentiella medlemmar 324. Det fanns 229 F-distrikts svarande, varav 21 svenskspråkiga och 

tidigare medlemmar 13. Potentiella medlemmar var från hela landet, och inte representativa för bara F-distriktet.  

Som väntat såg medlemmarna Lions verksamhet som en del av traditionella Lions-verksamhet som baserad på 

hjälp och välgörenhet i samhället, särskilt i de omgivande områdena. Förbättringar behövdes för synlighet, nya 

medlems förvärvande, samarbete och förnyelse. Unga, aktiva medlemmar behövs.  De tidigare medlemmarnas 

erfarenhet var bland annat verksamhetens stelbenthet. Endast 40 procent av de tidigare medlemmarna skulle 

vara villiga att ansluta sig till klubbens verksamhet. De tog också fram dålig induktion. Engagemanget uppfattades 

som beklämmande, och klubbens dåliga och klumpiga atmosfär tillrättavisades också.  Potentiella medlemmar 

gjorde redan en del välgörenhetsarbete och kände att det var tillräckligt. Vår verksamhet var inte känd, men 

deltagande i en intressant aktivitet kunde vara möjligt. Det betonades också att Lions agerande bör passa deras 

livssituation. 

Rekommendationer: 

• Låt oss informera och marknadsföra den viktigaste aktiviteten i vår klubb i alla möjliga kanaler.  

• Glada och trevliga lejon och synliga aktiviteter ger fler medlemmar.  

• Låt oss betona att vi levererar vårt bistånd och våra bidrag oavkortade.  

• Vi lovar medlemmar och potentiella medlemmar en bra känsla när de ger, hjälper och tar emot feedback. 

Medlemmarna måste kunna uppleva effekterna av den tid eller det bistånd de har gett. 

• Klubbarna bör vara barmhärtiga och flexibla när det gäller frånvaron av deras medlemmar.    

• Sympati och uppmärksamhet till den avgående medlemmen, en minnesgåva för den avgående medlemmen. 
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F-piiri/ Distrikt 

För klubbarna 

Eftersom distriktsguvernören ansvarar för att ta hand om distrikts klubbars och distriktets hälso-, välbefinnande- 

och servicekapacitet, låt oss följa myndigheternas order och instruktioner under pandemin. Regionförvaltningen 

rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte behövs förrän den31 mars 2021.  

F-Distriktets Virtuella Lions dag är den 13 mars 2021 från 09:00.  Introduktionerna är på finska, men samtalen 

kan föras på ditt modersmål. Naturligtvis finns det också möjlighet till kommentarer och anföranden under och 

mellan varje presentation. Registreringar här. 

Välkommen 

LC Vaasa/Family Sari Kalliokoski ja Anu Rautava, LC Alahärmä Ari Latvala ja Paavo Tyni, LC Seinäjoki/Botnia Kimmo 

Rantanen. 

Klubbesök 

Trots allt har klubbesöken fortsatt. Tack LC Lapua/Fröökynät, LC Vähäkyrö ja LC Ylihärmä. 

Distriktets nyheter 

Distriktsstyrelsens möte och distriktets årsmöte, kommer att hållas i Lappo den 17.4 2021 i enlighet med de 

rekommendationer och instruktioner som situationen förutsätter. Konsensus, öppenhet och förtroende mellan 

klubbarna och distriktet är absolut nödvändigt. Därför skickas distriktsmötesmaterial till klubbarna den 2 mars. 

Senast den 16 mars förväntas klubbarna göra ett uttalande om frågorna och ett tillkännagivande om lejonen som 

deltar i distriktsmötet. Tack till er som deltog i presidentutbildningen och Juha Lahtinen för att de anordnade en 

framgångsrik utbildning den 20 februari. Lions gala som är planerad till den 16 april 2021 i Lappo skjuts upp.  

Lions välgörenhetsfond, LCIF  

Trots den svåra pandemisituationen har LCIF fortsatt att bekämpa mässling, till exempel med beundransvärd 

uppfinningsrikedom, beslutsamhet och uthållighet. Mässling har inte besegrats, men kommer att öka försåtligt 

om vaccinationer inte kan ordnas. Miljontals barn riskerar att drabbas och till och med dör. Med en donation på 

cirka 1 euro kan vaccination ges. Rekommenderar. Det finns lionsclubs.org en stor låda med "Donera" på 

adressen. Jag ger dig gärna mer information. 

Lions idén kan användas 

Det krävs mycket för att täppa till de luckor som samhället lämnat efter sig. Vi måste identifiera klubbens resurser, 

initiativförmåga och beredvillighet att ta ansvar för dess löfte. Om vi till exempel skulle lova att ta hand om de äldres 

psykiska välbefinnande måste vi definiera vad målgruppen skulle vara, hur vi ska mäta tjänstens framgång och så 

vidare. Det skulle inte kunna göras utan tung byråkrati. Låt byråkratin vara, lita på intuition och hjärtats röst. 

 

Jag är tillgänglig för dig 24/7, alltså alltid. Här nedan mina kontaktuppgifter. 

Tack 
 
Osjälvisk service  

Hälsningar 
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