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107-F DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 3/2021-2022  den 19. 2.2022 
 
Tidpunkt: 19.2.2022 kl 10:00-12.30 
 
Plats: GotoMeeting distansmöte 
 
Närvarande: Totalt 26 personer, varav 15 har rösträtt, 10 besökare har rätt till närvaro och yttrande, samt 

1 gäst. 
 
 
 
PROTOKOLL 
 
 
1. Mötets öppnande 
Distriktsguvernör Tapio Seppä-Lassila inledde mötet med att välkomna distriktsstyrelsens ledamöter till 

distriktsstyrelsens tredje möte för verksamhetssäsongen 2021-2022  . 

Lyssnad på ”Leijonahenki”-sången. 

 

2. Mötets anordnande 
Det noteras att enligt distriktsreglerna leds distriktsstyrelsens möte av: 

Distriktsguvernör och distriktssekreterare. 

Beslut: Antaget enligt förslaget. 

 

3. Mötets närvaro och laglighet och beslutförhet skall fastställas 
Det konstateras att distriktsstyrelsens möte också kan hållas elektroniskt. Beredskapslagen som tillåter 

elektroniskt deltagande gäller till och med den 30 juni 2022. 

Nitton röstberättigade medlemmar finns i distriktsstyrelsen. Närvarande fanns 15 ledamöter med rösträtt. 

Ytterligare fanns 10 personer med rätt att närvara och tala, och ytterligare som gäst 1 person, CC Sanna 

Mustonen. 

Enligt reglerna skall till ett distriktsstyrelsemöte kallas 14 dagar innan enligt reglerna. Inbjudan 

publicerades på distriktets hemsida den 4.2.2022 och via e-post 4.2 2022. När distriktsguvernören eller 

vice distriktsguvernören och minst hälften av de röstberättigade styrelseledamöterna är närvarande har 

mötet en beslutande rätt. 

Beslut: Mötet befanns vara lagligt och kvokomligt. 

 

4. Antagande av föredragninslista för mötet som arbetsordning 
En föredragningslista hade upprättats för mötet, som hade skickats i förväg till deltagarna i 

distriktsstyrelsens möte. 

Beslut: Föredragningslistan antogs som arbetsordning för mötet. 
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5. Mötets officiella språk 
Förslag: Enligt gällande praxis är det officiella språket för distriktsstyrelsemöten finska. Vid behov kan 

anförandena hållas på svenska. 

Beslut: Antaget enligt förslaget. 

 

 

 

6. Inspektion och godkännande av protokollet från det senaste mötet den 19 november 2021 

Beslut: Protokoll antaget med ändringar (Stenstolpar-samordnaren IPDG Raimo Sillanpää tillagt) 

 

 

7. Distriktstjänstemännens rapporter och distriktets ekonomiska situation 
Distriktsstyrelseledamöter, vice distriktsguvernörer, ordförande för zoner och utskott 

har utarbetat en rapport om sitt egna område. Handlingsplaner har lämnats in i ordform 

via e-post till distriktssekreteraren, som har gjort en bifogad PDF-sammanställning av dem. 

Beslut: Rapporterna mottogs som information. 

Distriktsskattmästare Pasi-Aatos Kari presenterade distriktets ekonomiska situation. 

Pengar på operationskontot 26142,42 €. 

Kontosaldo för ungdomsutbyte 21007,11 €. 

Beslut: Emottogs som information. 

 

 
8. Utbildningsärenden 
Genomgång av tidigare och framtida utbildningar i distriktet, GLT Matti-Pekka Mäkelä. 

 

Kommande utbildningar F-distriktet 2022 

-presidentutbildning, Matti-Pekka Mäkelä 

-sekreterarutbildning, Raimo Sillanpää 

-Fondförvaltare utbildning, Pasi-Aatos Kari 

blocket, i stolen på blocket. Utbildning, Matti Kärnä 

-Svenskspråkig utbildning, Thorolf Westerlund 

Utbildningen hålls tisdagen den 22 mars kl 18-20 i Seinäjoki på inramningsteknologicentret. 

I augusti fortsatte utbildningen för ovannämnda tjänstemän 

 

RLLI 

Regionala Lion Leaders' Institute of Education (RLLI) 2022. 

-nytt datum 13.-15.5.2022 och fjärrdagar 5.5 och 19.5.2022 

 

För Ordförandena i kommittéerna kommer att hållas ett en timmes distansinfo. 

Päätös: Meddelades som  information 
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9. Perioden 2022–2023 årsmötesplats 
LC Ylistaro har ansökt om rätt att hålla årsmöte för perioden 2022–2023. 

Beslut: Distriktsstyrelsen beslutade att föreslå årsstämman att F-distriktets årsmöte 2022–2023   

arrangeras av LC Ylistaro och att stämman ska hållas i Seinäjoki i Ylistaroområdet.   

 

10. Verksamhetsplan för 2022–2023 
1VDG Matti Kärnä presenterade en handlingsplan för perioden 2022–2023. 

Beslut: Antecknades som information. 

 

11. Budgetperioden 2022-2023 
1VDG Matti Kärnä presenterade budgeten för perioden 2022–2023. 

Beslut: Antecknades som information, 
 
12.  Uppdatera och registrering av distriktsstadgarna 
Den 11september 2021 tillsatte distriktsstyrelsen en arbetsgrupp för att förbereda för distriktets 

registrering. Arbetsgruppen har förberett sig för registrering och en ändring av stadgarna. När gruppen 

bestämde sig för att registrera sig erfor de att distriktsstadgarna ändå behövde uppdateras, särskilt att 

anordna möten med hjälp av kommunikationer bör inkluderas i reglerna så snart som möjligt. 

Den 19 november 2021 diskuterade distriktsstyrelsen de största skillnaderna mellan de nya 

modellreglerna och de regler som för närvarande gäller i distriktet.  I december 2021 skickades en PDF-

presentation in till distriktets klubbar, distriktets nya och gamla stadgar för att de skulle bekanta sig med 

dem för att också kunna ge kommentarer. 

Det har bara kommit två kommentarer från klubbar via e-post som säger att de stöder en regeländring och 

registrering. Dessutom rekommenderar man en regeländring och föreslår en liten specificering av 

stavningen av distriktsnamnet. 

Förslag: Vid Årsmötet kommer det att presenteras en uppdatering av distriktsreglerna i enlighet med 

Lions modellstadgar och för att registrera F-distriktet hos Patent- och registreringsverket. Distriktets 

namn är skrivet enligt modellreglerna 107-F ry. 

Beslut: I enlighet med förslaget.  

 
 
13. Mottagning av flaggställning som övertagits av distriktet 
Under säsongen 2019–2020 har flaggstångs fästen/flaggställning i metall beställts för F-distriktet. Det 

finns 5x2 flagg platser i varje ställning. Vikten förvarje flaggställ är bara ca 15 kg, baserna är triangulära 

ca 90 cm långa. 

Nu befinner de sig i Vasa, i LC Vasa/Meri-klubbens lager. 

LC Vasa/Meri har begärt att distriktsstyrelsen officiellt uppger att flaggställningarna har överförts till 

distrikt F. 

Dessutom hoppas klubben att de kan flyttas från LC Vasa/Meri-klubbmagasinet till det distriktsledda 

lagret så snart som möjligt. 

Presentation: Det är fastställt att flaggställen tillhör distriktet och distriktsstyrelsen kommer att finna en 

förvaringsplats under den återstoden av denna period. 

Beslut: Enligt förslaget.  
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14. Anmälningsärenden 
1. Kandidater till distriktsguvernören:  

Distriktsguvernör Matti Kärnä, LC Ylistaro 
1: a vice distriktsguvernör Markku Ojala, LC Isojoki 
2:a vice distriktsguvernör Juha Lahtinen, LC Lapua 

2. DG Tapio Seppä-Lassila informerade mötet om att Mika Pirttivaara, LC Tapiola, distrikt B:s 

sittande distriktsguvernör, har nominerat sig själv till vice ordförande i förbundet och 

rekommenderat att vi överväger att stödja Pirttivaara eftersom F-distriktet inte kommer att ha en 

egen kandidat. 
3. IPDG Raimo Sillanpää informerade mötet om att IPDG Nina Moilanen, LC Vihti, från distrikt C, 

har kandiderat till vice ordförande i förbundet och rekommenderar därför att vi överväger att 

stödja Moilanen eftersom F-distriktet inte kommer att ha någon egen kandidat. 
4. Avsnitt 3 av Förbundets aktivitetsfototävling inleds inom kort. Deltagande rekommenderas. 
5. Förbundets ordförande Sanna Mustonen har frågat om F-distriktet är redo att hålla ett årsmöte 

2025. 
6. Nästa Distriktsstyrelse-möte i Lappo lördagen den 23.4.2022 
7. 22.4.2022 AR/MJ-galan i Lappo 
8. F-distriktets årsmöte hålls den 23 april 2022 i Lappo 
9. Lions MD107, Finlands Lions förbunds årsmöte är 10.-12.6.2022 i Kouvola 
10. LCI, Lions Clubs International, kongress 24.-28.6.2022 i Montreal, Kanada 
11. Sommarungdomslägret kräver värdfamiljer, inget krav att det är en ”Lions-familj” och det finns 

inga ålderskrav. 
12. LCIF:s Kampanj 100 är i sitt slutskede, låt oss hoppas att alla klubbar bidrar med någon form av 

insättning, och att det inte finns några nollklubbs-klubbar i F-Distriktet. 
 

15. Andra frågor som kunde upptas 
Inga andra frågor som har kommit upp. 

 

16. Mötet avslutas 

Distriktsguvernör Seppä-Lassila tackade mötesfolket för deras aktiva deltagande och avslutade mötet kl 

11,21 

 

Lappo 23.04.2022 

 

 

 

Tapio Seppä-Lassila   Arto Huhtala 

Distriktsguvernör 2021-2022   Distriktssekreterare 2021-2022 

 

 

Bilagor: Lista 
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