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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE  10 / 2017-2018  MAJ 

 

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

 

 Vårt distrikts årsmöte 

  

Nu har vi distriktets årsmöte bakom oss. Vårt möte förlöpte väl. Deltagarantalet var stort 

och vi fick besluta om våra gemensamma ärenden i en god Lions anda. 

 Jag vill ytterligare speciellt tacka LC Seinäjoki/Kampus för mötesarrangemangen. 

 

 Vid mötet beslöt vi om de kommande Guvernörerna. Följande blev valda: 

 

 Till Guvernörselekt  Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki / Katrilli 

 

 Till 1.  Vicedistriktsguvernör Thorolf Westerlund LC Närpes 

 

 Till 2.  Vicedistriktsguvernör Raimo Sillanpää LC Vaasa / Meri 

 

Jag tillönskar er lycka och framgång i denna arbetsfyllda och krävande uppgift F-distriktet 

till fromma. 

 

Jag vill i detta sammanhang tacka ledningsgruppen i vårt distrikt för en väl skött period samt 

distriktsstyrelsen för en aktiv verksamhet och ett ansvarstagande inom de egna sektorerna 

samt för deltagande i att föra distriktets ärenden framåt. 

  

 

 Klubbarnas funktionärer 

 

Ärade klubbar, då perioden nu ändrar och vi har valt nya funktionärer, bör de liksom 

nya och avgångna medlemmar omedelbart antecknas i MyLCI 

 

Vidare är medlemsanmälningarna ogjorda för hela året i 4 av distriktets klubbar. 

Åtgärda saken omedelbart! 

 

Även serviceaktiviteterna är ogjorda i många klubbar och det är mycket viktigt för 

vårt distrikt men även för klubbarna! 

 

 Förordningen om datasekretess 

 

Åtgärderna som hänför sig till datasekretessen går framåt på i förordningen avsett sätt. I 

april har till varje klubb sänts ett direktiv rörande datasekretessen. Sköt om det här nu under 

slutet av perioden så att inte uppgiften åläggs de kommande funktionärerna. 
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 Finlands Lionsförbunds årsmöte är i Uleåborg 8-9.6.2018 

 

Jag hoppas att varje klubb i vårt distrikt deltar i årsmötet för där besluts om mycket viktiga 

ärenden. Anmälningstiden har förlängts till 6.5.2018, varefter anmälningsavgiften höjs. 

 

 Medlemsutvecklingen i vårt distrikt 

 

Medlemsutvecklingen är negativ i vårt distrikt, en klubb har upphört och Lions har av andra 

orsaker avgått från vår verksamhet. Vi bör i våra klubbar fundera på hur vi kan få med nya 

medlemmar i vår verksamhet och vad vi i klubbarna har att ge de nya medlemmarna. Det 

kräver stor tankemöda, vi bör skapa en ny typ av strategi för att få medlemmarna att hållas i 

klubbarna och att trivas. Kan vi ändra vårt sätt att fungera så att det inte är enbart ett möte 

och att vi sedan avlägsnar oss. Mötena har blivit enbart en formalitet! 

Vi kan också konstatera att vi på ett tillfredsställande sätt även har fått nya medlemmar. Ett 

stort tack för att det även finns aktivitet i våra klubbar och även under denna månad får vi 

med nya medlemmar i vår verksamhet 

 

 Premieringar av Lionsmedlemmar 

 

Många klubbar i vårt distrikt har aldrig ansökt om 100%:s presidents förtjänstmedalj eller 

annat förtjänstmärke. Dessa förtjänstmärken är mycket viktiga för mottagaren. Även i denna 

fråga skulle det vara skäl att rycka upp sig. 

 

 Lions-Golf Finlandsmästerskapstävlingar 

 

Lions FM Golf-mästerskapstävlingar ordnas 7-8.7.2018 på Uudenkaupungin Golf klubi 

R:ys plan. Anmälan per e-post uusikaupunki@lions.fi senast fredagen 22.6.2018.

  

  

  

 I väntan på sommaren 

 

 Hälsningar 

 Guvernörsparet 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 jaakko.passinen@lions.fi 

 0500 261089 
 

Fördelning:    

Distriktsstyrelsen i F-distriktet och kommittéordföranden, distriktets tidigare 

distriktsguvernörer, Leo-distriktets distriktspresident, förbundets ordförande och 

viceordförande, generalsekreteraren, högkvarteret/Tanja Saarinen, F-distriktets hemsidor 

och arkivet 
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