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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens bulletin 10/2020-2021 

Empati 

Har du någonsin varit i en situation där du skulle ha haft möjlighet att hjälpa, men av en eller annan anledning har 

du inte? En sådan situation kan plötslig uppkomma, oförutsägbart som en annan persons sjukdom, i tårar i en 

okänd persons ögon. I kassakön, när ett litet barns besparingar inte räcker för att göra ett blygsamt köp. Med en 

liten hand som griper om myntet i handen, i andra handen har en godisdagsbit. Har du haft den känslan?  

Lions nytt 

Lions Riksförbunds virtuella årsmöte är hålles den 12 juni 2021. Årsmötesmaterialet och inbjudningarna skickas till 

samtliga klubbmedlemmar den 7 maj 2021. Internationella ledarkandidater och vice ordförandekandidater har 

presenterats på  F-distriktets webbsida .  

För Klubbar 

En bra klubbsekreterare är guld värd för klubben. Sekreterarna har ett brett spektrum av uppgifter, varav 

uppdatering av olika register utgör en viktig del. MyLCI-registret innehåller medlemsändringar, MyLion är 

markerat med planeringsaktiviteter och rapportering av dem. När en ny medlem ansluter sig till klubben bör 

sekreteraren kontrollera om personen i fråga någonsin har varit ett lejon. Lejonets historia kan återställas med ett 

gammalt medlemsnummer, så endast en person som aldrig har varit ett lejon markeras som en ny medlem. En 

annan viktig fråga för sekreteraren att ta itu med är de olika uppmärksamhetspunkterna. All uppmärksamhet som 

klubbmedlemmarna får registreras i det inhemska medlemsregistret. Mer information raimo.sillanpaa@lions.fi.   

Smidiga elektroniska möten är viktiga. Det är därför vår internationella organisation erbjuder en mötesapp som 

heter Connect. Du kan försöka använda appen med  lionsclubs.org inloggningsinformation. Connect ger dig 

möjlighet att organisera ett möte för upp till 75 personer. Tjänsten kan tillhandahållas på klubbmöten, 

blockmöten och utbildningar. Du kan begära en licens genom att fylla i och skicka denna blankett. 

Guvernörs-Jussi bör bortrövas från Lappo. På ett eller annat sätt. 

Välkommen 

LC Ähtäri/Ouluvesi Kari Lehtelä. 

Klubbesök 

Trots allt har klubbesöken fortsatt. Tack LC Kurikka/Jennyt och LC Närpes/Three_Towns. 

Distriktets nyheter  

Distriktets årsmöte hålls i Lappo den 17 april 2021 kl. 10.00. Mer information finns . I mötet kan man delta på 

distans. Den 30 mars 2021 får klubbarnas officiella representanter en inbjudan till årsmötet. Det finns en länk till 

mötet när du bjuder in det. Tillkännagivandet av mötet kommer bland annat att innehålla en distriktsindelnings-

reform. Distriktsdistributionsmaterial skickas till varje klubbmedlem den 7 april 2021.  
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Tack till alla som deltog i F-Circuit's Virtual Lion Day. Videofilmade presentationer hittar du bakom länkarna.  

1. Öppnandet  

2. Internationella lions organisation, LCI  

3. Vår välgörenhetsstiftelse, LCIF:s verksamhet 

4. Klubbaktiviteter nu och normalt 

5. Resultat av medlemsfråga 

6. Lions i Seinäjoki  

7. Lions bland ungdomar, Lions Quest 

8.  Förbundssidor, MyLion, MyLCI 

9. Lions verksamhet i Finland 

10. Distriktsindelningen 

11. Diskussion om lejonens idéer och idéer i dagens samhälle  

 

Thorolf Westerlund vann klubbtävlingen, Marika Haapanen tvåa och Aune Vanhanen blev trea. Priserna delas ut 

efter distriktsmötet. 

F-distrikts utbildningar kommer att hållas på torsdagskvällar klockan 18:00 enligt följande: 22.4. 

presidentutbildning, 22.4. gemensam skolning på svenska, 29.4 sekreterarutbildning, 29.4. utbildning kassör och 

6.5. MyLion/MyLCI-träning öppen för alla och Zon P-J-träning. Anmälan till Juha Lahtinen här. 

Lions välgörenhetsfond, LCIF  

Ett brev har skickats till klubbarna av LCIF:s samordnare och distriktsguvernör. LCIF-dagen, som firas den 22 maj 

2021, kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle.  

Lions internationella organisation, LCI  

Från 25 juni till 29 juni 2021 kommer alla lejon i världen att vara praktiskt taget välkomna till det internationella 

årsmötet i Montreal. Mötet kommer att tolkas samtidigt på finska. Inträdesavgiften är den 31 mars. efter ca 60 €. 

Mer information finns .  

Medkänsla 

Vi kanske måste erkänna att vi inte hjälpte till och att vi inte kände något när hjälpen behövdes? Vi kanske tonar ner 

vikten av vår hjälp, kanske tror vi att vi inte kan, att vi inte räcker till. Ibland räcker det med lite. En liten gest, ett 

vänligt leende, en liten summa pengar. Ge av dej själv. Du får det tillbaka i mångfald. Nu känner vi lidande, men 

senare, med hjälp av vacciner, glädje, våra liv och av varandra.  

Glad påsk. 

 

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

Tack. 

 
Osjälvisk service  

Hälsningar 
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