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Festliga december F-District Lions! 

Årets sista Lions möte är aktuell nu för många klubbar. Vissa klubbar brukar hålla en, julfest eller kanske ett 

teaterbesök i stället för den vanliga december sammankomsten. Säsongsbetonade möten i fritt format är ett bra 

sätt att träffas för både för Lions och makar. 

Det nationella temat för december är viljan till service och närhet till människor. När det gäller klubbens 

laganda och glädjen att fungera, är friformsgemenskap som att sätta in pengar på banken. 

 

För att stödja en fungerande klubbverksamhet skickade huvudkontoret ett meddelande till alla klubbpresidenter i 

november som började: 

Bästa Lionledare, 

När din klubb och distrikt utvecklar planer och retention för att öka medlemmarnas tillfredsställelse är det ett 

utmärkt sätt att kontakta medlemskommittén för att hjälpa till med planering, skapa entusiasm och stödja 

klubbmedlemskap. O.s. v…… 

Meddelandet innehöll instruktioner, samt några länkar genom vilka du kan ladda ner korta guider på finska för att 

stödja klubbaktiviteter. Jag rekommenderar att du åtminstone lär känna dem i styrelsen och utvärderar om du 

kan prova dem för din klubb. 

Om någon av presidenterna i klubbarna inte har fått meddelandet, i så fall meddela distriktsmedlems ordförande 

så sänder han om du meddelar: jari.parnanen@lions.fi 

 

Ansökan till RLLI coachning och workshop 

Lions regionala ledarskapsinstituts workshop kommer att hållas 11–13 februari 2022 i Finland. Institutet är 

organiserat i ett hybridformat, det vill säga det är distansföreläsningar före workshopen och under 

workshophelgen ligger fokus på att öva färdigheter. 48 Lionsmedlemmar eller Leomedlemmar kommer att 

släppas in till workshopen. 

Deltagaravgiften på € 350 täcker distanscoachningsavdelningen, workshop, boende, mat och lokalhyror. 

Ansökningstiden är från 15.11.2021 till 7.1.2022. 

RLLI - Regionala Lions ledarskapsinstituts workshop är baserad på material från Lions regionala ledarskapsinstitut 

vid huvudkontoret, men anordnas i Finland för att passa vår egen verksamhetsmiljö. Workshopen kommer också 

att ge dig färdigheter för arbetslivet och andra situationer där ledarskaps- och ledarskapsförmåga behövs, då 

ämnena i coachningen främst är tillämpliga på en generell nivå. Utbildningen är öppen för alla lejon och vuxna 

Leomedlemmar som är intresserade av att utveckla sina personliga ledaregenskaper. 

Distrikt F-distriktsstyrelsen beslutade att stödja kostnaderna för Lions som valts ut från vårt distrikt med 300 euro, 

som ska fördelas mellan de utvalda, till kursen. Ofta ger de startande egna klubbarna visst stöd, så deltagarens 

egen andel, är vanligtvis inte särskilt hög. 
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Inga start- och anslutningsavgifter kommer att tas ut förrän den 30 juni 2022. 

Som en liten morot för förvärv av nya medlemmar har den internationella regeringen förlängt det nuvarande 

undantaget från etablerings- och anslutningsavgifter till den 30 juni 2022. Varje medlem är viktig för vår tjänst, så 

dela glädjen av att vara Lionsmedlem. 

 

Den 15 januari är den årliga permanenta deadlinen för klubbinitiativ och kandidater till distrikts- och förbundets 

tjänster. Genom ett klubbinitiativ kan en enskild klubb också påverka Finlands Lionsförbunds praxis. Bra initiativ 

kan komma från vilken klubb som helst ta. 

Likaså skall förslag på Österbottens lejon att lämnas in till distriktsguvernören senast den 15 januari. Principen är 

att de som har suttit i distriktsstyrelsen eller andra synliga Lionsuppdrag inte kommer att belönas på detta sätt, 

men det österbottniska Lions som väljs vid varje given tidpunkt är verkligen ett meriterande Lions. 

 

F distriktets stadgeändring våren 2022 

Lions skapas i klubbar, och distriktsorganisationens roll är att stödja klubbar. Traditionellt har distrikten i Finland 

varit oregistrerade föreningar. Idag har t.ex. med skärpningen av penningtvättslagarna är det ibland mycket svårt 

för en oregistrerad förening att sköta sina bankärenden. Sålunda har distriktsorganisationer på nästan ett par år 

omvandlats till registrerade föreningar, vilket gör att banker och andra samarbetspartners kan kontrollera 

ansvariga personer och firmatecknare från officiella register. 

 

Vi i distrikt F har tagit del av registrerings- och modellreglerna för det registrerade distriktet. Distriktsregistrering 

har ingen praktisk effekt på klubbverksamheten, bara på att uppdatera och harmonisera distriktsadministration 

och regler med andra distrikt i Finland. 

Bifogat till denna bulletin finns gällande distriktsbestämmelser för 2009 och modellbestämmelserna, med endast 

obligatoriska ändringar av distriktets namn och hemort. Dessutom bifogas ett PDF-dokument som jämför gamla 

och nya regler. Det är tillbörligt att uppdatera distriktsreglerna i alla fall, t.ex. hålla möten via telekommunikation. 

Jag hoppas att klubbarna sätter sig in i reglerna och om det dyker upp frågor eller synpunkter tas de gärna emot 

på: tapio.seppa-lassila@lions.fi Beslut om regleringsändringar och anmälan tas av den distriktets årsmöte i april 

2022. 

Ett riktigt gott slut på året och en fridfull jul! 

Hälsningar 

DG Tapio och makan Heli 

 


