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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 5/2017-2018  november 

 

 Klubbpresidenter samt alla Lions /partners och PDG:r 

 

 Distriktsstyrelsens 2. möte 

 

Mötet arrangerades i Kurikka, ansvarsklubb LC Kurikka. Tack för ett välfungerande 

mötearrangemang. Vi gjorde goda beslut i fin Lionsanda. Protokollet kommer i sinom tid på 

distriktets hemsida. 

  

Antalet arbeten som deltog i fredsaffischtävlingen uppgick till 8. Vid omröstmingen gavs 37 

röster och de fördelade sig beträffande de tre arbeten som fått flest röster:  
 

 1.Pris  13 röster  Anni Kallio           Klubb  LC Isokyrö 

 

 2.Pris  10 röster Laura Metsälä         Klubb  LC Seinäjoki/Törnävä 

 

 3.Pris  5 röster Sorjaya Sandroos        Klubb   LC Alavus 

 

    Gratulationer till vinnarna för de fina skapelserna! 

 

 Viktiga uppgifter till kännedom för klubbarna 

1. Tiden för ansökan till distriktets olika uppdrag för distriktsmötet utgår 15.1.2018. 

2. Klubbarna bör presentera sitt förslag till distriktsguvernör, 1 vicedistriktsguvernör och 

3. 2.vicedistriktsguvernör senast 15.1.2018  

4. Ungdomsutbytesansökningar senast 15.12.2017, dvs. det börjar bli bråttom! Ta 

kontakt med Matti Kärnä LC Ylistaro 

5. Klubbarna bör ansöka om rätten att arrangera årsmötet 2019 senast 15.1.2018 

6. Motioner till Lionsförbundets årsmöte bör inlämnas senast 15.1.2018  

7. Ansökningar till Österbottens Lion senast 15.1.2018 

8. Guvernörs Jussi finns förnärvarande hos LC Övermark-Yttermark 

9. Distriktsstyrelsens 3 möte lördagen den 10.2.2018 kl. 11.00 i Kauhava, ansvarsklubb  LC 

Kauhava /Helahoito 

10. Distriktets årsmöte i Seinäjoki 21.4.2018 Ansvarsklubb LC Seinäjoki/Kampus 

11. Lions Quest skolning i Alavo 22-23.2. 2018 och fortsättningsskolning 24.3.2018. 

Ansvarsperson Marika Haapanen 

12. ARS-MELVIN JONES GALA i Seinäjoki 24.3.2018 Hotelli Fooninki. 

Ansvarsklubb LC Nurmo/Lakeus. Kallelsen kommer senare. 

13. Distriktstidningen har publicerats. Skicka dit historier och bilder om aktiviteterna. Sälj 

reklam till tidningen. Hälften av annonsinkomsterna returneras till klubbarna. 
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Kontaktperson Raimo Sillanpää 

14. Distriktsmästerskapstävlingar under den kommande perioden 

15. Volleybollturnering, arrangör LC Seinäjoki/Törnävä 

16. Golf mästerskapstävlingar, arrangör LC Kauhajoki 

17. Pilktävling, arrangör LC Isokyrö 

 

 Internationella betalningar 

Det har förekommit problem i vårt distrikt med betalningen av de internationella 

medlemsavgifterna. 

I Kurikka arrangerades under ledning av vår CS Esko Vaismaa en utredning om hur saken 

skall åtgärdas. Esko har skickat åt klubbarna ännu ett detaljerat schema om hur betalningen 

sköts i praktiken. Det är ett klart direktiv! 

  

 Tillsättande av medlemmar i My:LCI 

 CS Esko Vaismaa kommer att skicka ett likadant schema om hur saken skall skötas! 

 

 Uppdateringsförslag rörande indelning i regioner och zoner 

Vårt distrikt har tillställt klubbarna en förfrågan om hur de förhåller sig till förslaget om 

uppdatering. I enkäten hoppas man på klubbarnas kommentarer rörande förslaget och korta 

motiveringar ifall man föreslår ändringar till förslaget. Det har också förekommit sådana 

missuppfattningar att man på grund av kommunfusioner skulle vara tvungna att ändra 

klubbarnas namn. Det stämmer verkligen inte. Det namn som klubben har består. Alla 

klubbar är självständiga aktörer och gör sin egen anmälan till föreningsregistret årligen! 

Klubbarna kan samarbeta med varandra precis som tidigare! PNAT- mötena och deltagarna i 

dem skulle ändra i enlighet med regionindelningen! Genom att fungera konstruktivt och 

sakligt får vi mycket till stånd via samarbete.   

 

 Tack alla Lions för väl skötta aktiviteter under denna höst! 

  

 Hälsningar 

 Distriktsguvernörsparet 

 

 Jaakko och Liisa Passinen 

 


