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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 9/2017–2018 MARS 

 

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

 

Våren är på kommande och vintern håller på att ge vika men ännu hinner man genomföra 

aktiviteter! 

  

 KLUBBARNAS MEDLEMSAVGIFTER 

 

En påminnelse till klubbarna om att medlemsavgifterna måste skötas omedelbart. Det är 

många klubbar som ännu inte har skött om saken. Man är inte röstberättigad vid årsmötet 

om saken inte är i sin ordning. 
 

Uppdateringen av MyLCI är ogjord i många klubbar och det är hög tid att man sköter om 

det och om man inte klarar av det hjälper informationsansvariga Raimo Sillanpää till, tel: 

0503341191 

 

 LCI Forward 

 

Målsättningen med Lions internationella organisation LCI:s Forward plan är att tredubbla 

vår organisations påverkan globalt genom att förbättra minst 200 miljoner människors liv 

fram till verksamhetsperioden 2020-21 genom att utvidga den humanitära servicen. 

 

För genomförandet av LCI Forward – planen ansvarar klubbens funktionsgrupp GAT 

(Global action team), med presidenten som ordförande. Till funktionsgruppen hör den för 

medlemsärenden ansvarande GMT, för skolningen ansvarande GLT och för servicen 

ansvarande GST. Av dessa utgör GMT och GLT organisationen interna verksamhet och GST 

ansvarar för den externa verksamheten. 

 

Som jag i mitt senaste meddelande framhöll förutsatte jag val av nya funktionärer i klubben, 

jag avsåg inte att det behöver vara utöver de nuvarande utan deras uppgifter kunde ordnas 

t.ex. enligt följande:  

  

Den GST som ansvarar för servicen kunde vara t.ex. en past president som ansvarar för att 

man svarar på klubbens behov samt inspirerar klubben att arrangera ändamålsenliga 

serviceprojekt för att öka synligheten på orten på det servicearbete som Lions utför. 

 

Den skolningsansvariga GLT:n kan vara t.ex. 1 vicepresidenten som försäkrar klubben om 

att följande verksamhetsperiods funktionärer skolas i tid. 

 

Den medlemsansvariga GMT:n kan vara t.ex. 2 vicepresidenten, som ansvarar för 

medlemsanskaffningen och målsättningen bör vara att man tar in två nya medlemmar under 

verksamhetsperioden. 
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 Guvernörsrådets möte i Esbo 2.3.2018 

 

Vid mötet godkändes Finlands Lionsförbunds femårsstrategi 2019-2024, verksamhetsplanen 

och budgeten för  2018-2019. Vi behandlade klubbmotioner för årsmötet. 

Guvernörsrådet kommer inte att föreslå en förhöjning av medlemsavgiften. 

Förtroendeuppdrag kan sökas till styrelsen för Finland Lionsförbund, styrelsen för Arne 

Ritari stiftelsen, Lions Quest-arbetsgruppen och framtidsarbetsgruppen 

  

I samband med mötet undertecknade Finlands Lionsförbund och13 distrikt ett dokument 

om Östersjöutmaning. 

 

Östersjöutmaningen är en nätverksmotion som kallar oss att arbeta för ett rent Östersjön. 

Under år 2017 har redan 250 organisationer från Finland och andra Östersjöländer anslutit 

sig till Östersjöutmaningen. Vid seminariet deltog företrädare för Finlands miljöcentral, 

Helsingfors stad, John Nurminen stiftelsen och Lionsförbundet. F-distriktet förband sig med 

sin underskrift till att genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder med t.ex. 

nätverkskompanjonerna. Klubbarna kommer inte att förorsakas några kostnader för det här, 

de skall ansvara endast fördelning av kunskap och information.  

 

 Medlemsanskaffningskampanjen på slutrakan 2017-2018 

 

Guvernörsrådet beslöt flytta den för samtliga Finlands Lionsförbunds distrikt avsedda 

kampanjen till att starta genast i början av nästa period. Beredningsgruppen fortsätter sitt 

arbete. 

 

Inom F-distriktet kan vi starta omedelbart och påbörja kartläggningen av nya medlemmar. 

Här finns ännu gott om tid att skaffa nya medlemmar då alla tar saken till sig. Vårt 

medlemsantal står för tillfället på minus 28 jämfört med föregående år. 

Jag kommer att återkomma till detta ärende under de närmaste veckorna och till att fundera 

på om distriktet har nya råd att ge i ärendet. 

 

Kom ihåg att anmäla er till distriktets årsmöte som hålls 21.4.2018 på Frami i 

Seinäjoki 

 

Fullmakterna med mötesprogrammet och annat material får ni i samband med 

anmälningen då ni kommer till mötet. 

. 

Ni kommer väl ihåg att skolningarna sker kl. 10.00-12.00 och de är avsedda för presidenter, 

sekreterare, kassörer, nya medlemmar och ungdomsansvariga. Dessutom ordnas 

svenskspråkig samskolning.                           

Anmälningen bör göras senast 31.3.2018. 

 

 Arne Ritari – stiftelsens meddelande till allas kännedom  

 

I planeringstävlingen för adresser har vi kommit till det skedet att styrelsen har valt 11 

förslag, av vilka medlemskåren kan rösta på det förslag den anser vara bäst. Varje medlem 

och partnern har rätt att delta i omröstningen en gång.  

 

Styrelsen utser de två bästa arbetena på basen av omröstningen, vilka inlöses till stiftelsen. 

De klubbar som har gjort förslagen kommer att belönas med ett pris om 1000 euro vid 

årsmötet i Uleåborg. För närvarande är det endast undertecknad som känner till 

förslagsställarna. Man kan rösta genom att gå till stiftelsens sidor, punkten nyheter.  

  

Erkki I-M viceordförande. 

  



 Med varma vårhälsningar  

 

 Guvernörparet 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 

 jaakko.passinen@lions.fi 

 0500 – 261 089 

 

Jakelu: F-piirin lionsklubit  

F-piirin piirihallitus  

F-piirin toimikuntien puheenjohtajat  

F-piirin PDG:t  

Lions-Liiton pj CC ja varapj VCC  

Lions-liiton pääsihteeri maarit Kuikka  

Lions-liiton kansainvälinen johtaja Markus Flaaming  

Lions Clubs International Tanja Saarinen  

Suomen Leot presidentti Clara Nilsson  

Suomen Leot AMF-piiripresidentti Elina laakso  

F-piirin kotisivut  

Arkisto 
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