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Mot julen ökar tempot... 

Det är fantastiskt att se det enorma antalet aktiviteter som görs i klubbarna mot slutet av året. Klubbarna känner 
till behoven i sitt eget samhälle och det märker man verkligen.  
Tack alla för er service och hjälp, liksom för den synlighet ni kan uppnå, lokalt och mer allmänt. Vi Lions-

medlemmar runt om i världen gör detta så givande arbete lokalt, globalt.  
 

Klubbesöken 
Återigen, många klubbesök rikare, alla riktigt bra upplevelser, varje besök lämnar något speciellt att komma ihåg, 
vi var till och med välkomna att sjunga: "... välkommen var gäst 

vi önskar Eder alla en fröjdefull fest!”  
 
Tack till alla klubbar som vi har kunnat besöka! 

 
Konserter 

Till exempel i Seinäjoki, Vasa och Korsnäs ordnar klubbarna välgörenhetskonserter inom en snar framtid. 
Distriktssekreteraren förser klubbarna med meddelanden om konserterna. Du bör alltid även långt ifrån, besöka 
lokala konserter!    

 
Medlemskap 

Många klubbar har fått nya medlemmar i år. Tio klubbar i distriktet har liten medlemstillväxt och när vi kommer 
till januari verkar den siffran växa lite mer.  
I statistiken är medlemmar som avgått efter en kort medlemsperiod irriterade. Låt oss ta väl hand om de nya 

medlemmarna och vara tillräckligt flexibla för att få alla att känna sig nöjda. 
 
För din information: Det finns för närvarande 139 gemensamma klubbar, 144 damklubbar och resten manliga 

klubbar i Finland.   
 

 
Månadens tema:  Tvåspråkighet 
 

 
Lions-förbundet 
 

Förbundets pressmeddelande innehåller nödvändiga frågor, framför allt i aktualitetsdelen. 
 

Se t.ex. Lejonskidåkning, träningsvideor på sociala medier, andra träningar och mycket mer användbart.  
 
Lions lotter kommer att skickas till klubbar i februari och försäljningsperioden är fram till slutet av maj 2023.  

 
 
Framsteg i Lions strategi för 2030 

 
Värdeundersökningen för höstsäsongen följs av en uppföljning från den 9 till den 21 januari.  Vi tillfrågas om 

målen och åtgärderna i vår verksamhet, vi svarar aktivt på enkäten, vi kan ju göra skillnad.  
 
 

 

https://www.lions.fi/se/nyhetsredaktionen/uutiskirjeet/marraskuun-2022-lion-viesti-2/
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Utbildning 

 
Utbildning för mer erfarna Lions-ledare ALLI (Advanced Lions Leadership Institute) i Norge 12-14.5.2023. 

Ansökningstiden går ut 11.2.2023. Vid sitt möte i november beslutade distriktsstyrelsen om ett bidrag på 400 
euro för dem som deltar i utbildningen. Beloppet kommer att delas mellan de deltagande deltagarna och 
klubbarna kan också stödja de som deltar. 

Kursen är utmärkt för dem som söker en guvernörstjänst och även för alla som är intresserade av Lions 
aktiviteter. 

Ansökan kräver underskrift av både distriktsguvernören och distriktsutbildningsansvarige. 
För mer information, kontakta distriktsansvariga Matti-Pekka,  einimasi.makela@netikka.fi 
 

 
 
Ungdomsutbytet 

Det finns fortfarande litet med tid för att lämna in en ansökan om ungdomsutbyte, och familjer som vill bli 

värdfamiljer är också glada över att bli antagna, även om det inte blir något läger i distrikt F nästa sommar. Man 

kan eventuellt fungera som en stödcirkel och hjälpa granndistriktet med familjer.  

 

Kom ihåg 

Den 15 januari, den årliga permanenta tidsfristen för klubbinitiativ och kandidater till distrikts- och förbundets 

tjänstebefattningar. Med ett klubbinitiativ kan även en enskild klubb också påverka Lions förbundets praxis.  

Förslag för Österbottens lejon 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 lejonet som väljs vid varje given tidpunkt är verkligen ett framstående vanligt Lions. Här är reglerna 

 

 

Vi önskar dig en lugn julväntan och  

Ha en lugn jul med familjer och vänner. 

  

distriktsguvernör Matti med maka Seija 

mailto:einimasi.makela@netikka.fi
http://e-district.org/userfiles/241/file/Pohjanmaan_Leijona_paivitetyt_saannot.pdf

