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Distriktsguvernörens bulletin 9 / 2021 

En mycket bra september, F-Distriktets Lions! 

Det är så här september kom igång, och Lions säsongen som pirrar som vanligt. Enligt den information jag har fått 

i mina kontakter har klubbarna i vårt distrikt fått en bra start. Aktiviteter planeras, förutsättningar prövas och 

uppgifter tilldelas klubbmedlemmar. 

Säsongens första distriktsguvernörs klubbesök gjordes som gäst hos LC Ähtäri den 4 september 2021. Klubben är 

inte stor när det gäller medlemskap, men lejonarbete utförs årligen. Klubbens regelbundna verksamhet är de 

”jätkänkynttilät” som klubben tillverkar och skolbarnen säljer. Klubbens medlemmar har utvecklat en speciell 

anordning för att skära i stockarna effektivt och snabbt. I genomsnitt har 2 000 euro köpts in årligen till skolor i 

Ähtäri för att berika skolarbetet. 

De första zonmötena (PNAT-mötena) kommer också i början av hösten. De sammankallas av zonordförandena. 

Vid det första gruppmötet kommer klubbens representanter att berätta för andra om sina permanenta och 

planerade aktiviteter. Du kan lära dig mycket av dem, du borde inte uppfinna hjulet på nytt. En bra cykel kan 

omvandlas till en mängd olika behov. 

På uppdrag av distriktet kommer olika evenemang att hållas under säsongen. Onlineutbildning är cirka 1 timme 

långa paket som är lätta att delta i när du inte behöver förbruka dig tid för att resa. Informationspaketens 

material presenteras i presentatörens tal och i det material som ska presenteras. I varje online-utbildning kan du 

också diskutera och ställa frågor till talaren. 

Distriktets coachnings period börjar med IKT-träning onsdagen den 29.9–21 kl 18-19. Innehåll: Utforska program 

som används i Lions tillsammans. 

Kommunikationsutbildningen har hållits som standardutbildning i flera år, då har schemat varit 9–14. Så denna 

utbildning gör ett undantag från det 1-timmarskonceptet. Även om det inte blir någon full lunchpaus är schemat 

förmodligen 9 till 12. 

För detta kommer att bli en mer specifik inbjudan. 

Finlands Lions Förbund har definierat sitt eget tema för varje månad för säsongen 2020–2021. Ämnena är Lions 

internationella prioriteringar för arrangemang. Teman annonseras i nyhetsbrev och Webbseminarium. 

Förhoppningen är att klubbarna ska diskutera månadens tema om möjligheterna att stödja målgrupperna. 

Implementeringen behöver inte vara bunden på en månad, men kan ske var som helst under säsongen. Teman 

har dock tagit hänsyn till att till exempel cancermånaden hos barn är september, varför ämnet presenterades 

redan i augusti. 

Webbseminarium i augusti finns som inspelning via följande länk: 

https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/ 
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Månadens teman och scheman: 

Augusti: Barncancer September: Vision Oktober: Diabetes 

Nyhetsbrev 15.8. o  Nyhetsbrev 19.9. o 30.9. Nyhetsbrev 17.10. o              

webbseminarium 25.8 webbseminarium 30.9 webbseminarium 28.10. 

November: Hunger December: Service o mänsklig närhet Januari: Internationellt 

Nyhetsbrev 14.11. o  Nyhetsbrev 12.12 o  Nyhetsbrev 16.1. o                         

Webbseminarium 25.11 Webbseminarium 16.12 webbseminarium 27.1. 

Februari: Lokalitet o frivilligarbete Mars: Miljö April: Självförtroende 

Nyhetsbrev 13.2 o  Nyhetsbrev 13.3.o  Nyhetsbrev 17.4. o  

Webbseminarium 24.2 Webbseminarium 31.3 Webbseminarium 28.4 

Maj: Tack 

Nyhetsbrev 15.5. ja webbseminarium 25.5. 

LCIF:s Kampanj 100 är i slutfasen. Vår internationella biståndsstiftelse är den operativa knytnäven som hjälper både 

behövande och riktade insatser i olika länder. Kampanj 100 har olika ut stakade mål i euro . Vårt distrikt överskred 

donationssumman på 10 000 dollar förra säsongen. Detta innebär att distriktet berättigande till bidrag inom ramen för 

det lokala effektbidragsprogrammet ökade med $ 1,678.37. Tack vare klubbarna i distriktet och de enskilda Lions som 

har gjort donationer under den senaste säsongen! 

För varje donation på 1 000 dollar (cirka 850 euro) till kampanjen kan klubben ansöka om medlemskap i Melvin 

Jones. På samma sätt kommer en enskild givare efter att ha gjort totalt samma mängd donationer att belönas 

med ett Melvin Jones-medlemskap. 

Detaljerad instruktioner för Kampanj 100:s och LCIF -stöd finns på: https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-

give/campaign-100 

Senare i höst kommer vi att hålla ett 1-timmars webbseminarium om detta ämne, där vi kommer att se vad våra 

donationer används till – de gör stor skillnad – hur donationer görs och vilken typ av mål kampanjen har. 

100% presidentbrickan är ett värdefullt erkännande från den egna klubben till presidenten för föregående 

mandatperiod. Denna är lätt att ansöka om, fylla i ett formulär, skicka den till förra säsongens distriktsguvernör 

Raimo Sillanpää: raimo.sillanpaa@lions.fi 

Sista ansökningsdag är nära den 15 september till den 21 september, vilket innebär att vi nu agerar snabbt. 

Ansökningsformuläret bifogas också detta brev. 

Mer instruktioner om meritmärket finns på förbundets https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-

lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/ (kräver inloggning). 
 

Äntligen tack och jubel för hela distriktet och klubbarna! Förra säsongen, under distriktsguvernören Raimo Sillanpää, var vi 

trots allt ett av de 12 distrikt i Europa som uppnådde eller överträffade sitt nettomål om medlemstillväxt under Lions-

2020-21. Samtidigt var distrikt F den enda inhemska kretsen som kunde nå detta. 💪 🦁 
 

Ha en bra september och med Lions starten! Den här säsongen tjänar vi med glädje! 

Hälsningar 

DG Tapio ja puoliso Heli 
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