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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2 /2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och övriga Lions samt partners 

 

Röda Fjädern 

Röda Fjädern – kampanjen har kommit bra igång. Kom ihåg att rapportera om insamlingens 
inkomster till förbundets register. Matti-Pekka Mäkelä hjälper vid problematiska situationer 
(matti-pekka.makela@lions.fi).  Just nu under tiden 1.- 8.10 gör man i televisionen reklam för 
Röda Fjädern. Nu lönar det sig att satsa på Röda Fjädern insamlingsaktiviteterna. På 
vårterminen kommer en annan likadan reklamkampanj i televisionen. Jag meddelar om detta 
senare. 

Lionsverksamheten 100 år 

Lionsorganisationens 100-årsjubileum består av tre teman: Serviceutmaningen, att få med nya 
medlemmar i verksamheten och arvsprojekt på orten. Meddela alla aktiviteter som hör ihop med 
detta tillI MyLCI. Hundraårsjubileumskoordinatorn Kaarlo Katajisto ger vid behov 
tilläggsuppgifter i ärendet (kaaro.katajisto@lions.fi).  

Internationella avgifter 

Vid utförandet av de internationella avgifterna är det viktigt att uppgifterna om betalningarna är 
rätt. I referensfältet bör man alltid skriva klubbens namn och klubbens internationella 
nummer. Då går inbetalningarna tillgodo för rätt klubb. 

Medlemsanmälningar 

Medlemsanmälningarna bör ombesörjas till MyLCI för varje månad. I vårt distrikt finns några 
klubbar vilkas anmälningar har blivit ogjorda för flera månader.  

Ungdomsutbytet och lägret nästa sommar 

Även nästa sommar är det möjligt att på traditionellt sätt åka på ungdomsutbyte via 
Lionsorganisationen. Anmälningarna bör levereras till Matti Kärnä senast 15.12.2016. Vidare 
borde vi få värdfamiljer till dem som under nästa år kommer på ungdomsläger. 
Familjemedlemmarna behöver inte höra till Lionsorganisationen. 
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Fredsaffischtävlingen 

Den traditionella fredsaffischtävlingen genomförs i år med temat ”Fredsfesten”. Arbetena bör 
levereras till distriktsguvernören senast 15.11 under adress Konnontie 5, Lappo. De som deltar i 
distriktsstyrelsens möte väljer den 18.11. den affisch som de anser vara bäst och som även 
premieras. Affischen levereras till den riksomfattande tävlingen där man väljer det bäst arbetet 
till den internationella tävlingen. 

 

Medlemsutvecklingen 

Några klubbar har redan tagit in nya medlemmar i klubbarna. Stort tack till dem för det. Den 
ambitiösa målsättningen för vårt distrikt är att få medlemsutvecklingen att börja gå i en positiv 
riktning. Avsikten är att få en ny klubb och att varje klubb tar in nya medlemmar så att 
nettoökningen skulle vara minst 1 medlem. Medlemsutvecklingen i hela riket var under senaste 
period oroväckande. Detta har lett till att vi måste fusionera distrikt. Jag återkommer till denna 
sak senare.  

Vaasan Jaakoos kåserier 

LC Kauhava kommer att närma sig klubbarna beträffande Vaasan Jaakoos kåserier. Klubbarna 
kommer att erbjudas en kåserisamling som klubbarna kan donera till åldringshem och andra 
motsvarande anstalter. Med finns förutom böcker även CD:n, så att man även kan enbart lyssna 
till kåserierna. 

Distriktstidningen 

Första upplagan av distriktstidningen har publicerats. Distriktstidningen levereras således 
fortsättningsvis i elektronisk form. Berättelserna till tidningen kan skickas åt Raimo Sillanpää 
(raimo.sillanpaa@lions.fi). Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta skriverierna. 
Fotografierna säger mera än tusen ord. Den bästa berättelsen premieras på våren 2017.  

Distriktets hemsidor 

Distriktets hemsidor uppdateras vartefter det dyker upp saker som det bör informeras om. 

 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 

 

Ps. Är det någon som känner till var F-distriktets flagga, avsedd för flaggstången, finns.  
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