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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 3 /2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och övriga lions samt partners 

Jag gjorde inget meddelande för november månad då det såg ut som om det inte fanns 
någonting speciellt att meddela om då. Här kommer nu december månads meddelande. 
 

Distriktsmötesärenden 

 Räkenskaperna från senaste period genomgicks. De och verksamhetsberättelsen kan 

ses på distriktets hemsidor. 

 Distriktsmötet beslöt premiera den klubb som under perioden har skaffat mest nya 

medlemmar (inte nettoökning) med 200 €, den mest aktiva klubben, där man beaktar 

t.ex. ansvaret för distriktets tillställningar och den bästa berättelsen i nättidningen. 

 Fredsaffischtävlingen vanns av Laura Metsälä LC Seinäjoki / Aalto, Kärjen ala-aste. 

 Andra blev Alina Koivunen LC Alajärvi / Aallottaret, Ylikylän koulu 

 Tredje platsen delades mellan Aino-Kaisa Vehkakoski LC Alavus, Alavuden Yläkoulu och 

Viivi Nurmela LC Nurmo / Valakiat, Pajuluoma. 

 Segraren får 100 €, tvåan 75 € och trean 50 € (åt bägge) 

 En ny Leoklubb har grundats i Vasa. President Elina Laakso berättade om klubbens 

grundande och om sin tidigare Leoverksamhet. 

 Martti Koivumäki berättade om ett Röda Fjädern orienteringsevenemang som eventuellt 

ordnas i nästa år. 

 
Viktiga datum 
 

 Distriktsstyrelsens följande möte hålls i Alavo 11.2.2017 kl. 10.00 

 Ansökningarna rörande ungdomsutbyte bör lämnas åt Matti Kärnä senast den 

15.12.2016 

 Ansökningstiden till distriktets tjänster och rätten att arrangera årsmötet bör insändas 

senast den 15.1.2017 

 Motioner till årsmötet skall göras senast den 15.1.2017 

 Ansökningarna till Österbottens Lion bör inlämnas senast den 15.1.2017 

 ARS-Melvin Jones gala & Lions 100-årsfest arrangeras i Kauhava 25.3.2017 

 Lions Quest-skolning arrangeras i Kauhajoki 27.-28.3.2017 
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 LC Isokyrö arrangerar pilktävlingar 4.3.2017 

 LC Kauhava/Helahoito arrangerar Golf-mästerskapstävlingar 2.9.2017 

 LC Kauhajoki arrangerar volleybollturnering (tidpunkten ännu öppen) 

 Ungdomsutbytesläger hålls i Haapaniemi 12.-20.8.2017. Värdfamiljer behövs. Det är bra 

om ni kan meddela om dem redan i mars åt Matti Kärnä. 

 

Frågan om distriktsindelning 

Guvernörsrådet beslöt senaste veckoslut i Tavastehus att det inte i detta skede är aktuellt att 
ändra distriktsindelningen. Varje distrikt ansvarar för ökningen av sitt medlemsantal så att man 
inte behöver ändra distriktsindelningen på grund av ett litet medlemsantal. 

Lotter och julkort 

Lotter och julkort utgör Lionsförbundets aktiviteter till förmån för ungdomen. Nu har många 
klubbar returnerat lotterna ungefär som om denna till ungdomen riktade aktivitet inte skulle 
beröra klubbarna alls. Man har uppfattat det som om fråga är om något slags tvångsförsäljning. 
Ingenting är förvisso tvång men man måste beakta att vi lions är förutom en internationell även 
en lokal serviceorganisation. Dessa lotter och julkort utgör enbart en nationell lionsaktivitet. 
Även vårt distrikt har fått bidrag av dessa medel bl.a. för ungdomslägret. Jag ber att varje klubb 
säljer lotterna endera åt sina medlemmar eller åt utomstående medborgare. Skulle det vara 
möjligt att de klubbar som har returnerat lotterna ännu skulle överväga att beställa lotter 
från förbundet och på detta sätt göra en insats för denna nationella aktivitet avsedd för 
ungdomen.  

Röda Fjädern 

Många klubbar har genomfört Röda Fjädern aktiviteter. Några klubbar har överträffat sina 
målsättningar med t.o.m. 400 %; tack för det. Det skulle vara bra att man omedelbart redovisar 
för de medel som har influtit via det så att vi skulle få uppgifter i realtid om situationen 
beträffande insamlingen. Eftersom detta är ett gemensamt riksomfattande projekt skulle det 
vara viktigt att varje klubb på något sätt skulle vara med i projektet fastän man inte helt skulle 
uppnå de uppställda målsättningarna. 

Internationella betalningar 

Det är viktigt vid internationella betalningar att betalningsuppgifterna är korrekta. I referensfältet 
bör man alltid skriva klubbens namn och klubbens internationella nummer. Då går 
betalningen till förmån för rätt klubb. Många klubbar har små summor obetalda för många 
månader. Jag kommer att skicka en rapport i början av nästa år där dessa summor syns. Det 
skulle vara bra att betala dem fastän de är små. Summorna beror på kursfluktuationer. I vårt 
distrikt finns inte en enda problemklubb. Det kan vi tacka de aktiva kassörerna för. 

Medlemsanmälningar 

Man bör sköta om medlemsanmälningarna via MyLCI för varje månad. I vårt distrikt finns några 
klubbar vars anmälningar är ogjorda för t.o.m. flera månader. Jag skickar meddelande om 
rapporterna i början av nästa år. Några klubbar har heller inte meddelat om utförda aktiviteter. 
Det lönar sig att även rapportera om dem så heltäckande som möjligt. 

Medlemsutvecklingen 

Några klubbar har redan tagit in nya medlemmar i klubbarna. Tack för det. Hela rikets och även 
vårt distrikts ambition är att få medlemsutvecklingen att gå i positiv riktning. En ny kvinnoklubb 
har grundats i Lappo där antalet medlemmar uppgick till 25 vi det grundläggande mötet. Då 
varje klubb i vårt distrikt (65 klubbar) tar en nettoökning till klubben har målsättningen uppfyllts. 



Distriktstidningen 

Berättelser för tidningen kan skickas åt Raimo Sillanpää (raimo.sillanpaa@lions.fi). Redaktionen 
förbehåller sig rätten att förkorta berättelserna. Den bästa berättelsen premieras på våren 2017. 
Följande uppdatering av distriktstidningen kommer i början av december. 

Distriktets hemsidor 

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

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 

 

PS. Jag frågar fortsättningsvis om någon vet var F-distriktes flagga, avsedd för 
flaggstången, finns.  
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