
Lions Clubs International  
  
Piiri 107-F, Finland  Distrikt 107-F, Finland 
Piirikuvernööri, DG 2016-2017 Jarmo Hietala ja puoliso Paula  
Distriktsguvernör,  DG 2016-2017 Jarmo Hietala och maka Paula 
Lions Club Lapua/Simpsiö, Konnontie 5, 62100  LAPUA 
puh/tel  Jarmo  044 550 2401 
E-mail: jarmo.hietala@lions.fi,  www.lions.fi/F 

___________________________________________________________________________________________________ 
Piiri: Distriktet:  Liitto: Förbundet:   Bob Corlew 
Valloitamme uusia nuoria Tue nuorta itsenäisyyteen  Valloitamme uusia vuoria   
Vi erövrar nya unga Stöd unga till självständighet  Nya berg att bestiga 
                                                                                                                                   New Mountains to Climb                               

http://e-district.org/sites/107f/ 

     Maj 

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 8/2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och övriga lions och partners 

 

 

Lionsförbundets årsmöte  

Lionsförbundets årsmöte arrangeras i Joensuu 9 - 11.6.2017. Anmälningstiden har börjat. Delta 
i stora skaror. 

 

Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte hölls 22.4.2017 i Lapuan Kristillinen opisto. Protokollet kan läsas på 
distriktets hemsidor under senare halvan av maj.  

 

Distriktsstyrelsens möte 

Distriktsstyrelsens möte hölls 22.4.2017 i Lapuan Kristillinen opisto. Protokollet kan läsas på 
distriktets hemsidor. 

 

Om medlemsutvecklingen 

Perioden har ännu inte avslutats men den fint påbörjade medlemsutvecklingen inom F-distriktet 
börjar avta genom medlemmar som avgår. Hittills under denna period har man tagit in 90 nya 
medlemmar men samtidigt har 76 avgått, av vilka 20 har avlidit. Då man beaktar att 
medlemsantalet i den damklubb som har grundats i Lappo är 28 så skulle medlemsantalet utan 
denna klubb vara – 14. Vårt distrikt är ändå näst bäst i fråga om medlemsutveckling i hela riket. 
Det totala medlemsantalet har under denna period minskat med 233. Om det bara är möjligt, ta 
in flera medlemmar ännu i slutet av denna period. Men var speciellt rädda om de nuvarande 
medlemmarna. 
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Värdfamiljer för ungdomsutbytet 

Vi har ännu brist på värdfamiljer för ungdomsutbytet. En värdfamilj behöver inte vara en 
lejonfamilj. Om man bara hittar sådana familjer som har ungdomar i gymnasieålder så räcker 
det. Ungdomarna är 2-3 veckor i familjer före lägret i Kuortane i månadsskiftet juli-augusti. 
Anmäl om saken åt distriktets ungdomsansvariga Matti Kärnä (m.karna@netikka.fi). Lägret hålls 
i Haapaniemi 12. - 20.8.2017. 

 

Det är tid för tack 

Jag vill å egna och hustru Paulas vägnar framföra ett stort tack till alla klubbar och lejon för min 
fina guvernörsperiod. Ni har åter en gång utfört ett fint arbete för er hemort, hela riket och 
internationella projekt. Speciellt vill jag tacka de klubbar som har ansvarat för Röda Fjädern 
kampanjen, lotterierna till förmån för ungdomar, 100-serviceutmaningen, 100-årsfesterna 
och för att ta in nya medlemmar i klubbarna. Dessa har utgjort de viktigaste aktiviteterna 
under denna period. 

 

Tack även för det vänliga och gästfria mottagande som vi har erfarit under våra klubbesök. Det 
har varit fint att konstatera hur den sociala gemenskapen kommer till uttryck vid klubbmötena 
och engagemanget i de aktiviteter som vi har fått höra om i samband med besöken. 

 

Tack även till distriktsstyrelsens medlemmar och kommittéerna. Det har varit fint att leda en 
sådan grupp som har förbundit sig till sin uppgift.  

 

 

 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 
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