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Ett ljust april F-distriktets Lions! 

 

Vintern är förbi, den snöiga våren är nu vår gäst. Naturen uppmuntrar ännu inte våren, men sommaren 

måste redan övervägas. 

Ett internationellt ungdomsläger hålls i distrikt F vart tredje år. Nu även om det förra lägret hölls 2017, har 

lägret på två somrar gått vidare till följande år på grund av en pandemi. Nu kan vi erbjuda ett bekvämt läger 

för ett 30-tal ungdomar, där de lär känna oss och Finland, och får nya internationella vänner. 

Platsen är Kuortaneen Haapaniemi från 1 till 7 augusti 2022. Inför lägret är de unga i värdfamiljerna i 

ungefär en vecka. Detta är en fantastisk möjlighet att få livslånga vänner från utlandet genom att bli en 

värdfamilj. 

Familjen som är värd för de inkommande ungdomarna behöver inte vara en Lionsfamilj. Det räcker med ett 

normalt finskt familje- och familjeliv. Familjen kan bo på landsbygden eller i stadsmiljö. Man behöver inte 

ens själva ha egna ungdomar, men visst är det kanske en upplevelse för dem också i såfall. 

I synnerhet i USA är det typiskt att både vuxna i värdfamiljen är i pensionsåldern. Många har också 

erfarenhet av att värdskapet faktiskt fungerar bra när man har två unga samtidigt. Då har också de unga 

sällskap av varandra, vilket kan göra det lättare att vara värdfamilj. 

Samordnare för F-distriktets ungdomsutbyte är Harri Peltonen LC Vasa / Meri, tfn +358 40 8371592, 

harri.peltonen@lions.fi.  Harri blir mer än gärna kontaktad och tillfrågad om möjligheten att tjänstgöra som 

värdfamilj nästa sommar. 

 

Guvernörs Jussi cirkulerar i distriktet. Nu när man kan göra klubbesök igen kan nog Jussi bli bortrövad igen. 

Jussi är för närvarande i Ilmajoki / Ilkka klubbens ägo. 

Arne Ritari / Melvin Jones – galan närmar sig. Fredagen den 

22.4.-22 i Lappo firas Lions-andan i en efterlängtad kvällsfest . 

Anmälningsdirektiv  finns på webbsidan;  https://www.e-

district.org/sites/107f/ 

 

F-distriktets årsmöte kommer att hållas i Lapua lördagen den 23-22 april kl 13.00. Utöver årsstämmans 

ordinarie ärenden står en reformering av reglerna på agendan i år. Har fortfarande tid att anmäla dig, 

instruktioner på distriktets hemsida:https://www.e-district.org/sites/107f/page-12.php 

De nya reglerna skiljer sig från de gamla t.ex. förändringar av de olika tidsfristerna, främst för kortare 
perioder, och i synnerhet hänsynen till teleförbindelsen i mötespraxis. Vi har arbetat hittills i detta 
avseende i kraft av 
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undantagslagen, som träder i kraft den 30 juni 2022. I och med regeluppdateringen kommer distriktets 

regler att anpassas till Finlands Lionsförbunds nuvarande distriktsmodellregler. 

De nya reglerna kommer att lämnas till Patent- och registerstyrelsen, distriktet övergår från oregistrerad 

förening till förening och i fortsättningen kommer praxisen även att styras av föreningslagen. I början av 

2022 hade 12 av Finlands 14 Lionsdistrikt redan registrerat sig, vilket innebär att vår verksamhet kommer 

att harmoniseras med övriga distrikt i landet. 

Ett nytt utkast till reglerna, de nuvarande reglerna och ett förslag till jämförelse av reglerna har lämnats till 

klubbarna i distriktet i december 2021 för granskning och kommentar. Material finns även på distriktets 

hemsida: https://www.e-district.org/sites/107f/page-12.php 

 

Bifogade till denna post finns även distriktsguvernörskandidaterna för mandatperioden 2022–2023. 

Presentationen finns även i nättidningen Leijonasanomat publicerad 1 mars 2022 och på F-distriktets 

hemsida. 

Ukraina kan fortfarande ges stöd: 

Genom LCIF har många F-distriktsklubbar redan gjort det. Det är den snabbaste vägen. LCIF-länk för 

katastrofhjälp i Ukraina:http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Genom länken går pengarna via LCIF och Lions nätverk, och samlar på sig både saldot i Campaign 100 och 

donatorn Melvin Jones kredit. 

Insamling för att hjälpa Ukraina är fortfarande möjliga. Den använder sig av Finlands Lionsförbunds 

insamlingstillstånd och insamlingskonto, från vilket det bidrag som klubben samlar in sändes vidare. 

Lionsförbundets konto: FI54 8000 1970 8298 84. 

Klistermärkena på det nuvarande insamlingstillståndet har kommit direkt till klubbarna, många redan förra 

säsongen. Om etiketten tappas bort kommer vi att tillhandahålla en ny etikett. Klistermärket limmas på 

insamlingslådan. 

Hjälpa med glädje och bygg tillsammans för en bättre morgondag! 

Hälsningar 

DG Tapio och maka Heli 
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