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EN GOD INLEDNING PÅ DET NYA ÅRET Leo och Lions! 

Den fridfulla julsäsongen med familj och vänner var mycket givande, även om det inte fanns många helgdagar. 

Förhoppningsvis kunde alla vila, från allt flöde av nyheter och meddelanden som minskade ett tag.  

Slutet av året innebär en hektisk tid för klubbarna och jag tror att det kommer att fortsätta även  under midvinter. 

”Tillsammans kan vi” som temat för vår internationella president lyder, nu när det inte finns något som begränsar 

vad vi gör. 

Det mest brådskande 

Den 15 januari, den årliga permanenta tidsfristen för klubbinitiativ och kandidater till distrikts- och förbundets 
tjänster. Med ett klubbinitiativ kan även en enskild klubb också påverka Lions förbundets praxis.  
Förslag för Österbottens lions lämnas till distriktsguvernören senast den 15 januari. Principen är att de som 
utmärkt sig i distriktsstyrelsen eller andra synliga Lions-positioner inte belönas på detta sätt, men det 
österbottniska lions som väljs vid varje given tidpunkt är verkligen ett framstående radlejon. Här är reglemente  
  
Lions strategiarbete för 2030.  Besvara frågeformuläret om mål och åtgärder så snart som möjligt.  Vi får 
bestämma hur Lions arbete ska se ut i framtiden. 
Undersökningen är bredare än höstens värdeundersökning. Den diskuterar erfarenheter och förslag på åtgärder 

på klubb-, distrikts- och förbunds nivån. Om frågan ligger utanför din erfarenhetssfär kan du svara "Jag vet inte" 

eller lämna svaret tomt. Varje svar är värdefullt, så vi hoppas att respondenterna kommer att ha uthållighet att gå 

igenom hela undersökningen och skicka den vidare. 

Här är direktlänkarna 

FINSKA: https://link.webropolsurveys.com/S/AE686FB868F80CC2 

SVENSKA: https://link.webropolsurveys.com/S/F0992E02787501BE 

Inbjudan till distriktets coachning i sociala medier torsdagen den 26.1.2023 kl. 18-20.  Ämnet är användningen av 

sociala medier i kommunikationen och användningen av Lions register.  Du kan gå med i coachningen genom att 

klicka på länken nedan: https://meet.goto.com/406758637 

 Utbildning i Lions avancerade ledarskap (ALLI) för mer erfarna ledare i Lions Institut) i Norge 12-14.5.2023. 
Ansökningstiden går ut 11.2.2023. Kursen är utmärkt för dem som söker en guvernörstjänst och även för alla som 
är intresserade av Lions aktiviteter. 
Läs mer om distriktets utbildningsansvariga Matti-Pekka  einimasi.makela@netikka.fi 
 
 
 
F-distriktets lejontidning  
 
Läs de senaste distriktsberättelserna i vår tidning Leijonasanomat 
Skicka berättelser och nyheter för tidningen till Jaana med låg tröskel jaana28kankaanpaa@gmail.com 
Det finns också prisvärt reklamutrymme tillgängligt i slutet av tidningen! 
 
 
 

http://e-district.org/userfiles/241/file/Pohjanmaan_Leijona_paivitetyt_saannot.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/AE686FB868F80CC2
https://link.webropolsurveys.com/S/F0992E02787501BE
https://meet.goto.com/406758637
mailto:einimasi.makela@netikka.fi
http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
mailto:jaana28kankaanpaa@gmail.com
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Medlemskap 
 
Många klubbar välkomnar nya medlemmar runt årsskiftet och under våren. 
När allt kommer omkring har du lagt märke till de nya modellerna för Lions eden på Lions internationals 
webbplats. Dessa modeller kan också modifieras av Klubbar för att passa deras egna behov. För mer information, 
kontakta distrikts- och/eller förbundets medlems ansvariga, om tillämpningarna. 
Uppdaterade Leijonalupaukset 
 
Lions-förbundet 
 
Månadens tema, t.ex. utbildning/coachningsvideor på sociala medier, kommer successivt att läggas till på 
förbundets hemsida.  
 
Kitenet, I öppnings webnarie den 24.1 diskuteras bland annat vårens program   Ämnet för föräldrars webinar 
under vecka 12.  Målet är att få minst 4000 lyssnare på linjerna, mer information i januari webinar. 
 
Lions-lotter skickas till klubbar i februari. Förhoppningsvis kommer alla som vill att få sina kort till sitt förfogande. 
Alla intäkter från dessa går till Lions ungdomsarbete.  
 
Lejonskidåkning 
Zonordförandena kommer snart att skicka material till klubbarna om Lions skidningen. 
 
 
Belöning 
 
Kom ihåg att uppmärksamma och belöna våra framstående medlemmar. Du kan belönas för bra prestanda, skapa 
laganda, långt medlemskap, växande samarbete, altruism, aktivitet ... ämnen kommer säkert att hittas. 
Meritmärken är en viktig form av demonstration av uppmärksamhet, talade ord är viktiga, tack kommer ihåg. 
 
Du kan belönas med bland annat en ARS- eller PRO-riddare och ett Melvin Jones-stipendium. De medel som 
genereras från dessa kan sedan sökas för användning i klubbens välgörenhetsprojekt. 
 
Ungdomsutbytet  
Det har kommit in 5 ansökningar från distrikt F till Lions ungdomsutbyte.  Det är fortfarande möjligt att ansöka. 
VFU-mötet för utbytesstudenter är i slutet av januari. 
 

Distriktsstyrelsen 

Nytt datum för februarimötet är lörd, 4.2.2023. 

 

Låt oss våga visa upp oss och låta vår glädje spela  och ” skina”  

distriktsguvernör Matti o maka Seija 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lions.fi%2Fsite%2Fassets%2Ffiles%2F2949%2Fleijonalupaukset_2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.google.com/search?q=juha+tapio+sinun+vuorosi+loistaa+sanoitukset&oq=Anna+valosi+loistaa+&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30l2.12172j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&si=AEcPFx5TRTnca31vONqoNYlzoLKYWW9Io4JA99ZVqyY-gPmyoKoGglv3oCRyAbjkNyXtU8T9-hKAaQHpSofW1UJB3RYk_cVo3yXQEFSmGs5g6iU8kyTzoi3us1_rLguhXOvI5M02R3W1_65B0VsbnY8XOeJ-XpMJqvgeGERyY6NOrM7aKTb14KXeUES1jRy7L-f3_0MPmeZs&ictx=1&ved=2ahUKEwjwztbQvbX8AhVGmIsKHYduDXIQjukCegQITBAC

