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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 7/2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och andra lions samt partners 

 

Viktiga datum 

Jag upprepar här igen några datum  

 Distriktets årsmöte i Lappo 22.4.2017 

 Kurikka klubbarnas gemensamma 100-årsjubileum 22.4.2017 

 Gemensam 100 –års jubileumskonsert i Seinäjoki 23.4.2017 

 Ungdomsutbyteslägret hålls i Haapaniemi 12.- 20.8.2017.  

 LC Kauhava/Helahoito arrangerar Golf-mästerskapstävlingar 2.9.2017 

 

Lionsförbundets årsmöte  

Lionsförbundets årsmöte arrangeras i Joensuu 9 - 11.6.2017. Anmälningen har börjat. Delta 
rikligt. 

 

Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte arrangeras 22.4.2017 vid Lapuan Kristillinen opisto. Kallelse till mötet har 
skickats. Verksamhetsplanen, budgeten, verksamhetsberättelsen och 
bokslutshandlingarna finns på distriktets hemsidor.  

 

Nu är sista tillfället att betala eventuella förfallna medlemsavgifter för om klubben har obetalda 
medlemsavgifter har den klubbens representanter inte rösträtt vid årsmötet. 
 

Nedsläckning av Lionsförbundets server 

Jag påminner ännu om att Lionsförbundets server släcks ned 1.7.2017.  Hemsidorna borde 
uppgöras på den internationella servern. Distriktets kommunikationsdirektör Raimo Sillanpää 
hjälper vid problemfall. 
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Röda Fjädern 

Då jag nu har besökt alla klubbar har jag märkt att nästan alla klubbar har deltagit tacknämligt i 
den Röda Fjädern kampanj som har ordnats för att förebygga utslagning av ungdomar och för 
egen del tagit ansvar för ungdomarna. Jag vill framföra ett stort tack till alla klubbar som 
har deltagit i insamlingen. Det skulle nu vara bra att redovisa alla Röda Fjädern medel så fort 
som möjligt så att vi skulle kunna få se insamlingssituationen i hela landet.  

 

Medlemsutvecklingen 

Som ni säkert har märkt har jag talat om medlemsutvecklingen till leda. I mitt förra brev nämnde 
jag om att jag ännu tar personlig kontakt med presidenterna i de klubbar som ännu inte har 
uppnått en nettoökning om en medlem. Jag har ändå bara ringt till presidenterna i de klubbar 
där medlemsutvecklingen har varit negativ. På basen av kontakterna kan jag säga att 
medlemsutvecklingen ser lovande ut.  

 

Således ännu en sista begäran såhär skriftligt att varje klubb under denna vår skulle ta in 
så många nya medlemmar att medlemsantalet inte skulle vara negativt jämfört med 
inledningen av förra perioden. Hellre så att nettoökningen är minst en medlem/klubb 
jämfört med medlemsantalet förra perioden. 

 

Låt oss fortsättningsvis erövra nya ungdomar och även sådana som är lite 
äldre. 

 

Den damklubb som har grundats i Lappo har nu 28 medlemmar. Charterfest firas 1.4.2017. 

 

Vidare är det viktigt att medlemsanmälningarna borde göras omedelbart efter månadspalavern. 

 

Värdfamiljer för ungdomsutbytet 

Vi har ännu brist på värdfamiljer för ungdomsutbytet. En värdfamilj behöver inte vara en 
lionfamilj. Om vi bara hittar sådana familjer där det finns ungdomar i gymnasieålder räcker det 
till. Ungdomarna är före lägret i Kuortane i familj 2-3 veckor i månadsskiftet juli-augusti. Meddela 
om saken åt distriktets ungdomsansvariga Matti Kärnä LC Ylistaro. 

 

Förbundets ordförande till F – distriktet 

Lionsförbundets ordförande CC Heikki Hemmilä har intagits som medlem till LC Vimpeli. Vi 
hälsar Heikki välkommen till vårt distrikt. Vi kan vara stolta över att såväl förbundets ordförande 
som viceordförande finns i vårt distrikt. 

 



Distriktstidningen 

Distriktstidningen har nu utkommit i sin helhet. Det är verkligen fint. Tack till alla som har skickat 
historier till tidningen och ett speciellt tack till tidningens chefredaktör Raimo Sillanpää, som 
förtjänstfullt har ombrutit tidningen. Vi kommer att trycka upp en pappersversion i ett antal om 
några hundra exemplar som finns att få vid årsmötet i Lappo. 

 

Distriktets hemsidor 

Distriktets hemsidor uppdateras vartefter det finns saker att informera om. 

 

 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 

 


