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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 7 / 2017-2018 JANUARI 
 

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

 

God början på det nya året tillönskar jag alla! 

Jag hoppas att det nya året ökar den aktiva verksamheten och nya aktiviteter i vårt distrikt! 

 

Medlemsärenden 

Medlemsutvecklingen i vårt distrikt har varit negativ. Antalet medlemmar uppgår för 

närvarande till 1684, den totala minskningen under denna period är 61 och antalet nya 

medlemmar uppgår till 39, varför antalet medlemmar nu är 21 färre än i början av perioden. 

Nu finns ännu tid att begära med nya medlemmar i vår verksamhet under denna period. 
Kämpa på alla Lions! 

 

Lions service-enkät 

Jag hoppas att alla våra klubbar svarar på enkäten. Då får vårt Lionsförbund veta om era 

åsikter, hur vi vill att vår verksamhet skall utvecklas i framtiden. Med enkäten vill man 

klargöra användningen och behovet av den service som Lionskontoret erbjuder för 

närvarande och i framtiden. 

Man kan svara på frågorna fram till 28.1.2018. Svaren är anonyma. 

Http://www.lions.fi/uutiskirjeet/lions_palvelukysely_-_service_enkat 

 

Kallelse till F-distriktets volleybollsmästerskapsturnering 

Ansvarsarrangör: Lions Club Seinäjoki/Törnävä   

Tid:        lördag 10.3.2018 kl. 9.00 dörrarna öppnas och matcherna börjar kl. 10.00 

Plats:        Nurmohalli Länsitie 30, 60550 Nurmo 

 

Anmälan: pasi.p.salo@gmail.com senast fredagen den 23.2.2018. Tävlingsavgift; 60 € /lag 

inbetalas på LC Seinäjoki/Törnäväs konto FI58 5419 2940 0050 02 

 

Välkommen 

Sami Ojanen 

President 

 

Insamlingsbössor 

Ärade klubbar, insamlingsbössorna bör returneras till distriktsstyrelsens möte i Kauhava 

10.2.2018, PDG Seppo Rajamäki Tack! 

 

Distriktets utbildningshändelser 

Lions Quest skolning i Alavo 22-23.2 och 24.2.2018. Ansvarsperson Marika Haapanen  

 0400 978888, man kan vara i kontakt med henne. Nu klubbar, skicka lärare till skolningen, 

som är en synnerligen erkänd skolning i lärarkretsar!! 
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Avsikten är att som distriktets egen skolning till klubbarna på våren arrangera t.ex. en 

kommunikationsskolning, som är avsedd för alla Lions, Presidenter och 

kommunikationsansvariga! Kallelsen kommer senare då vi har fått ihop 

skolningstidtabellen. 

 

För presidenter, sekreterare, kassörer och nya medlemmar ordnas skolningar i samband med 

årsmötet i Seinäjoki 21.4.2018  

 

Vi hoppas att man deltar i skolningen från alla klubbar i området. Där får man viktig 

information om hur man fungerar i klubbarna och hur ärenden sköts. 

 

Premieringar av medlemmarna 

Nu skulle det vara mycket viktigt att premiera aktiva Lions med olika förtjänsttecken, såsom 

med Melvin Jones ARS Ritari. Jag har märkt att dessa ärenden ofta har förblivit oskötta i 

klubbarna. Jag hoppas att man aktiverar sig i detta viktiga ärende i klubbarna! 

 

Kommande händelser i vårt distrikt 

 

Distriktsstyrelsens möte 10.2.2018 Flygkrigsskolans Officersklubb Kauhava  

 

ARS Ritari Melvin Jones Gala 24.3.2018 i Hotelli Fooninki Nurmo  

 

Vårt distrikts årsmöte 21.4.2018 Frami Seinäjoki 

 

Dessa tillställningar är avsedda för alla Lions, delta! 

 

Kallelse till F-distriktets pilkmästerskapstävlingar 

Ansvarsarrangör:  LC Isokyrö 

Plats:     Kalliojärvi Storkyro 

Tid:         17.3. 2018 kl. 10.00-14.00  

 

Anmälan på plats på morgonen. Väderreservation! 

 

Välkommen 

Eerik Maunuksela 

President 

 

MyLCI åtgärder 

Kom ihåg att sköta MyLCI-anmälningarna, såsom medlemsändringarna varje månad och 

ändringar av e-postadresserna vid behov.  

Kom ihåg att betala den internationella medlemsavgiften i januari! 

Distriktssekreteraren har skickat ett utförligt direktiv om betalningen som bilaga till ett e-

postmeddelande 20.11.2017.  

 

 

Lionshälsningar 

 

Distriktsguvernörsparet 

 

Jaakko och Liisa Passinen 
 


