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 Ärade klubbpresidenter och alla Lions, Leos, partners och PDG:r 

 

 Finlands Lionsförbunds årsmöte i Uleåborg 8.-10.6.2018 

 

Vårt förbunds årsmöte ligger nu bakom oss. Mötet lyckades väl och mötesarrangemangen 

fungerade klanderfritt med undantag av några tekniska störningar.  

 Vår ordförande CC Erkki Honkala drog igenom mötet på ett professionellt sätt. 

 Ett Stort tack till Erkki för det från distriktets sida! 

 

 I mötet deltog ca 1200 Lions, 741 officiella representanter från 420 klubbar.  
Följande personval gjordes:  

Till ordförande för vårt förbund valdes Pirkko Vihavainen från LC Juva/Luonteri.  

Till viceordförande valdes Aarne Kivioja från LC Helsinki/Pakinkylä. 

 

Från vårt distrikt valdes Lion ekonom Martti Lehtivuori från LC Seinäjoki/ Botnia till 

förbundets revisorssuppleant. 

  

 Årsmötet beslöt att Lionshuset skall säljas. 

 

 Medlemsavgiften höjs inte under den kommande perioden. 

  

 Klubbarnas motioner 

 

Godkändes en motion om registrering av stamceller som hade inlämnats av Lion Kari 

Alasaari från LC Lapua. Med denna verksamhet får vi flera donatorer till registret, vilkas 

ålder är mellan 19–40 år, så att vi skulle få flera lämpliga donatorer, varvid unga personer 

kan tillfriskna från cancer. Detta ärende förs vidare av vårt förbund som redan har påbörjat 

överläggningar för att föra ärendet vidare och om hur man skall gå tillväga. Då man har 

kommit överens kommer man att informera om ärendet. 

 

 Premieringar 

 

Vid mötet premierades CC Erkki Honkala från LC Peräseinäjoki med Presidential Award 

och ledaren för ungdomsutbytet Lion Matti Kärnä från LC Ylistaro med internationella 

Ungdomsutbytets Top 10. 

DG Jaakko Passinen från LC Nurmo/Lakeus premierades med Riddastiftelsens 

förtjänsttecken med en heraldisk ros. 

  

Årsmötesorter 
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 Klubbarnas sekreterare 

  

Nu då perioden byts kan ni vänligen upplysa och hjälpa den kommande sekreteraren så att 

alla uppgifter och aktiviteter blir antecknade i MyLCI! Det är mycket viktigt och ovillkorligt 

att det blir gjort varje månad! 

 

Tack till er Lions i F-distriktet 

 

Då jag här skriver mitt sista brev i detta uppdrag konstaterar jag att det har varit en stor 

glädje och ära att fungera tillsammans med er Lions! Jag är vemodig i sinnet men även 

lättad. Ni utgör ett otroligt team, i varje av våra klubbar förekommer fina aktiviteter och att 

hjälpa och tjäna till förmån för vårt samhälle saknar motstycke. 

Jag tackar för vänlighet och gästfrihet då jag tillsammans med Liisa har gästat era klubbar. 

Det är en fin känsla då jag har fått träffa er och vi fick många nya vänner. 

  

Stort tack till min sekreterare Esko, kassören Jari, medlemsledaren Veijo, skolningsledaren 

Juha, ni gjorde ett utmärkt arbete till förmån för vårt distrikt. 

Även ett stort tack till PDG Hans som skötte översättningsarbetena på ett exemplariskt sätt 

och till PDG Timo som medverkade i många saker. 

 

Jag tillönskar mina efterträdare Anna-Liisa och Lauri framgång under den kommande 

perioden. Mycket arbete blev ännu ogjort och utmaningar finns det tillräckligt av! 

 

Jag lyckönskar även de nya styrelsemedlemmarna och kommittéordförandena samt 

medlemmarna. Jag hoppas på ett aktivt grepp i arbetet för vårt distrikts bästa. 

 

Jag framför mitt tack till distriktsstyrelsens medlemmar för det aktiva grepp ni haft och det 

goda arbete ni har utfört för distriktet och klubbarna. 

 

Varma sommardagar och trevlig sommar åt er alla Lions, ni är oersättliga i denna fina 

hobby till förmån för vårt samhälle! 

  

   Vi tackar 

  

   Guvernörsparet 

 

   Jaakko och Liisa Passinen 
   jaakko.passinen@lions.fi 

   0500 261089 

  

Jakelu: F-distriktets lionsklubbar  

F-distriktets distriktstyrelse  

F-distriktets ordförande i kommitteerna  

F-distriktets PDG:t  

Lions-förbundets CC och  VCC  

Lions-förbundets generalsekreterare Maarit Kuikka  

Lions-förbundets internationella direktör Markus Flaaming  

Lions Clubs International Tanja Saarinen  

Suomen Leot president Clara Nilsson  

Suomen Leot AMF-piiripresidentti Elina laakso  

F-distriktets hemsidor  
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