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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 4/2017-2018    Oktober 

 

 Ärade klubbpresidenter och alla lions/partners och PDG:r 

 

 Medlemsärenden 

 

Jag återkommer igen till den viktiga medlemsutvecklingen i vårt distrikt. Det är glädjande 

att notera att vi har fått med nya medlemmar i verksamheten. Jag vädjar till lions i våra 

klubbar att alla i sina egna klubbar skulle fundera på sätt att söka nya medlemmar och hur 

man skall få dem med i vår verksamhet. Då varje klubb tar in en ny medlem innebär det 66 

nya medlemmar och det skulle vara verkligt fint. 

 

Vidare borde vi fundera på om man inom vissa klubbars områden kunde grunda nya 

klubbar. Fråga nu bara modigt efter nya personer med i klubbverksamheten. Dr. Naresh 

Aggarwal hoppas att vi skulle ta in 2 nya medlemmar i våra klubbar. Även grundande av 

Leo-verksamhet skulle det löna sig att allvarligt överväga i klubbarna. 

   På detta sätt skulle vi i ett senare skede få med många unga i verksamheten. 

 

 Aarne Ritari och Melvin Jones galakväll 

 

Som ni kommer ihåg arrangerar vårt distrikt en galakväll 24.3.2018. Klubbar som är 

intresserade av att arrangera den kan ta kontakt med Risto Uitto LC 

Kauhava/Helahoito tel. 0400-361 996 eller risto.uitto@lions.fi senast 31.11.2017. Denna 

tillställning kräver inte mycket av klubben. Risto ger all hjälp och råd för hur man fungerar 

och även klubben får en liten ersättning för sitt arbete. Nu skall ni fundera i klubbarna på 

lions som förtjänar ett erkännande. 

  

 Röda Fjädern 

 

Vårt distrikt lyckades strålande i denna aktivitet och vi är bäst i Finland. Vi fick många 

diplom och även andra priser och prenikor. Ett stort tack till alla lions för den utförda 

aktiviteten. 

 

 Skolningsdagar i vårt distrikt  

 

En påminnelse om skolningsdagarna i Lappo. Den första skolningen hölls redan och 

deltagare var 16 kommande presidenter. Den andra skolningsdagen hålls 30.11.2017 i 

Lappo. Skolningen är avsedd för kommande presidenter och kursen är också delvis 

svenskspråkig. 

På våren kommer vi att arrangera tilläggsskolning om information mm, vilket vi kommer 

att informera om senare. Alla med för att få mera säkerhet inför den kommande perioden. 

 Anmälningar åt skolningsledare GLT Juha Lahtinen tel. 0500-365851 eller 

 juha.lahtinen@lions.fi 
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 Medlemsprogramskolning 

Arrangeras i samband med distriktsstyrelsens 2. möte på Hotelli Kurikka 17.11.2017 kl. 

17.15-18.00. Skolningen är avsedd för dem som ansvarar för medlemsärenden och alla 

klubbars lions. Skolningens ansvarsperson är medlemsledare GMT Veijo Hannonen tel. 

0400-768306 eller veijo.hannonen@lions.fi, till vilken anmälningarna skickas. 

Vi måste få medlemsutvecklingen att öka i vårt distrikt. Välkommen med för att lära 

sakliga frågor om medlemsanskaffningen. 

 

Distriktsstyrelsens 2 möte hålls 17.11.2017 kl. 18.00 i Hotelli Kurikka, adress 

Hovinkatu 1, 61300 Kurikka. LC Kurikka svarar för arrangemangen. 

 Kallelse har skickats till distriktsstyrelsens medlemmar. 

 

 Aarne Ritari stiftelsens adresser 

 

Nu köper alla lions i F-distriktet en adress. Jag betonar att den kan användas under 

födelsedagar och vid vilka tillfällen som helst, då jag har märkt att alla inte känner till det. 

Många har en sådan uppfattning att den enbart är avsedd för kondoleanser. Adresser kan 

beställas av Aarne Ritari stiftelsens ombudsman risto.uitto@lions.fi eller tel. 0400-361996 

eller av oss guvernörer. Vi har dem med oss på klubbesöken. Låt oss lyfta användningen av 

adressen till en ny nivå! 

 

 Distriktstidningen 

 

Ärade klubbar, gör berättelser med foton till vår distriktstidning. Tidningen berättar att vi 

är en aktiv aktör i vårt distrikt. Det är också viktigt att klubbarna säljer annonser till vår 

tidning. Berättelserna bör levereras till Raimo Sillanpää raimo.sillanpaa@lions.fi 

 

 Världens Diabetesdag firas 14.11.2017 

 

Klubbar, ni kunde vara i kontakt med lokala diabetesföreningar om hur vi lions kunde vara 

med och hjälpa dem med denna aktivitet. Diabetes är ett stort världsomfattande problem 

och det ökar hela tiden. 

 

 Julkort 

 

 Nu kan alla beställa julkort.  Ämnena ser ni i årsboken och Liontidningen. 

 

 Ungdomsutbyte 

 

Jag påminner om att ungdomsutbytesanmälningarna bör inlämnas senast 15.12.2017 till 

Matti Kärnä 

 

 Goda aktiviteter i höst lionmedlemmar! 

 

 Hälsningar 

 

 Distriktsguvernörsparet 

 

 Jaakko och Liisa Passinen  
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