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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 6/2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter samt övriga Lions och partners 

 

Viktiga datum 

Jag upprepar här igen några datum  

 LC Alavus/Salmi arrangerar volleybollturnering i Alavo 18.3.2017 

 ARS, Melvin Jones, Lions och Finland 100 års gala i Kauhava 25.3.2017 

 Lions Quest – skolning arrangeras i Kauhajoki 27.- 28.3.2017 

 LC Lapua/Fröökynäts Charterfest 1.4.2017 

 Distriktets årsmöte i Lappo 22.4.2017 

 Gemensam 100 –års jubileumskonsert i Seinäjoki 23.4.2017 

 Ungdomsutbytesläger hålls i Haapaniemi 12.- 20.8.2017.  

 LC Kauhava/Helahoito arrangerar mästerskapstävlingar i Golf 2.9.2017 

 

Distriktsstyrelsens meddelanden 

Sökanden till distriktsguvernörs och vicedistriktsguvernörsfunktionerna under perioden 2017 – 
2018: 
Distriktsguvernör: 1VDG Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus. 
Första vicedistriktsguvernör: 2VDG Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. 
Andra vicedistriktsguvernör: Thorolf Westerlund LC Närpes 
 
Zonofrdförandena bör samla in uppgifter om resultaten i funktionstävlingarna (=den klubb som 
har skaffat flest nya medlemmar). Zonordföranden väljer den bästa klubben i zonen och skickar 
uppgifterna åt DG Jarmo Hietala senast 31.3.2017. 

 
Zonordförandena meddelar namnen på de Lions som sedan senast distriktsmöte har avlidit och 
deras klubbar senast 31.3.2017 åt DG Jarmo Hietala. Även de som efter distriktsmötet har 
avlidit beaktas vid årsmötet. 

 
Önskemålet är att distriktsstyrelsens medlemmar skulle informera klubbarna om  Sri Lanka 
Lions-vänverksamheten och strävar till att få med klubbmedlemmar och personmedlemmar i 
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föreningen. 
 
Tiden för anmälningarna till årsmötet i Joensuu 9 - 11.6.2017 har börjat. 

 

Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte arrangeras 22.4.2017 på Lapuan Kristillinen opisto. Kallelse till mötet 
kommer inom kort. 
 

Distriktets årsmötesort år 2018 

Rätten att arrangera distriktets årsmöte år 2018 har ansökts av Lionsklubbarna i Seinäjoki. 
Ansvarsklubb är LC Seinäjoki /Kampus. 

 

Guvernörsrådets beslut 25.2.2017 

Följande ansökningar antecknades till kännedom: 

 Förbundets ordförande (CC)   

  VCC Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki (107-F) 

 

 Förbundets viceordförande (VCC) 

 PDG Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä (107-N) 

 DG Sinikka Uola, LC Hämeenlinna/Linnattaret (107-C) 

 PDG Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri (107-D) 

 

 Medlem av den internationella styrelsen (ID) 2018 – 2020 

 CC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O)  

 PCC Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune (107-C) 

 

Teman 

Som tema för perioden 2017 – 2018 beslöt man vid årsmötet i Åbo godkänna "Tue nuorta 
itsenäisyyteen” – ”Stöd unga till självständighet”..  

 

För årsmötet föreslår vi som tema för perioden 2018 – 2019 ”Lions – monta tapaa tehdä 
hyvää”/Lions – många sätt att göra gott”. Vidare föreslår vi att nämnda tema skulle vara i bruk 
under tre perioder (2018 – 2019, 2019 – 2020 ja 2020 – 2021) 

 



Lionsförbundets server släcks ned 

Lionsförbundets server släcks ned 1.7.2017 och man förfar enligt följande åtgärder: 

 En anmälan om att servern släcks ned skickas från Lionsförbundet till alla 

klubbar med klubbadresser. 

 Serverns nedsläckningstidpunkt är 1.7.2017, varvid det återstår 4 månader för 

klubbarna att flytta hemsidorna till den server som man har valt. 

 Distrikten försäkrar sig om att uppgiften har nått alla klubbar. 

 Distrikten berättar för klubbarna om alternativa förfaringssätt. Lionsförbundet 

 kan inte berätta om alternativen, eftersom distrikten har olika funktionsmodeller. 

 Servern stängs ned 1.7.2017 och den kommer inte att startas upp under några 

som helst omständigheter. Det kommer överens om saken med 

serviceleverantören (Dataseed). 

 

Motiveringarna till nedsläckningen är: 

 Lionsförbundet betalar underhållskostnad för användningen av servern. 

 Serverns dataskydd är (troligen inte) up to date. 

 Användningen av servern stöds inte av Lionsförbundet. 

 På servern finns också de klubbars gamla hemsidor som har övergått till att 

använda övriga serviceleverantörer. Dessa sidor, med föråldrade uppgifter, 

kommer ändå att synas då man söker efter uppgifter med sökmaskiner. 

 

 

Röda Fjädern 

Alla insamlade Röda Fjädern medel borde redovisas så fort som möjligt så att man kan se 
insamlingssituationen i hela landet. Vidare ber jag att varje klubb skulle sträva till att uppnå den 
uppställda målsättningen. Detta är också ett kraftprov över vad Lionsverksamheten kan 
åstadkomma då den vill. Det här är ju en av årsmötet beslutad aktivitet som varje klubb borde 
delta i. Om man inte vill arrangera någon speciell aktivitet kan man donera någon summa direkt 
från aktivitetskontot. Så gör vissa klubbar. 

 

Röda Fjädern kontroller 

Avsikten är att under våren 24.- 30.4. arrangera en orienteringshändelse med Röda Fjädern 
tema på varje ort där de lokala Lionsklubbarna och orienteringsföreningarna deltar. Ta snarast 
möjligt kontakt med den lokala orienteringsföreningen. 

 

Medlemsutvecklingen 

Eftersom mitt eget tema för denna period är ”Vi erövrar nya unga”, nämner jag om det i alla 

mina brev och i samband med varje besök. Medlemsanalet i vårt distrikt är nu positivt och vi är 
hittills det bästa distriktet i medlemsstatistiken. I mitt senaste brev nämnde jag redan om att 
målsättningen är att i fråga om medlemsutveckling vara Finlands bästa Lionsdistrikt.  

 

Jag funderade om F-distriktet kunde visa exempel åt hela Lionsorganisationen om hur 
man rejält kan öka medlemsutvecklingen. Vi här i Österbotten har vant oss vid att det vi 
vill, det gör vi också. 



 

Jag hoppas att varje klubb nu vill utgöra ett exempel i denna medlemskampanj och under 
denna vår ta in så många nya medlemmar att nettoökningen är minst en medlem/klubb 
jämfört med medlemsantalet under föregående period. 

 

Jag tar ännu personligen kontakt med de klubbars presidenter som ännu inte har uppnått en 
nettoökning om en medlem. 

 

En ny kvinnoklubb har grundats i Lappo som för tillfället har 26 medlemmar. Detta är en bra 
början för att lyfta medlemsantalet. 

 

Anmälningar om 100 – års utmaningarna 

Klubbarna borde så snart som möjligt anmäla alla 100 – års utmaningar till MyLCI. Det skulle 
vara bra att även meddela PDG Kaarlo Katajisto alla utmaningar, således syn-, hunger-, 
ungdoms- och miljöaktiviteterna. 

 

Distriktstidningen 

Berättelserna till 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 slutet av mars. 

 

Distriktets hemsidor 

Distriktets hemsidor uppdateras vartefter det finns nya saker att informera om. 

 

 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 
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