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God fortsättning på det nya året F-distriktets Lions! 

 

 Året 2022 börjar med en varierande stämning. Det internationellt spridda coronaviruset har funnits bland oss i 

nästan två hela år. Med anordnandet av sammankomster och evenemang har vi levt i en vågrörelse - ibland 

förbättras situationen med vaccinationer till exempel, och ibland hoppar en ny variant av viruset in i bilden, vilket 

återigen gör begränsningarna aktuella. 

För närvarande kan Lions sammankomster hållas i distrikt F i enlighet med Regionförvaltnigens restriktioner. 

Södra Österbottens sjukvårdsområde - Direktiv för perioden 26.12.2021-23.1.2022: Kan anordna offentliga 

evenemang och allmänna möten för upp till 20 personer inomhus.  Arrangören av det offentliga evenemanget kan 

införa ett coronapass, i såfall fall behöver direktiven inte följas. Eventuella ändringar i användningen av 

coronapasset måste beaktas i de bestämmelser som reglerar användningen av coronaviruspasset. 

Vasa sjukvårdsdistrikts regionrestriktioner3.1.-31.1.2022: Alla offentliga inomhusevenemang och bolagsstämmor 

där fler än 10 (tio) personer deltar är förbjudna. Operatören kan införa ett coronaviruspass som ett alternativ till 

de nuvarande coronavirusrestriktionerna. Användningen av coronavirus har dock begränsatsi nuläget genom 

myndighetsbeslut under en bestämd period från 30 december 2021 till 20 januari 2022. Under denna tid kan 

coronapasset inte användas i offentliga evenemang och kundutrymmen som ett alternativ till regionala 

begränsningar. Arrangören av evenemanget måste därför följa de nuvarande restriktionerna för sammankomster. 

Med Allmänna möten avses en demonstration eller annan händelse som anordnas för utövandet av mötesfrihet 

där icke uttryckligen inbjudna parter kan delta eller medverka. 

Offentliga evenemang avser nöjesevenemang, tävlingar, demonstrationer och andra jämförbara evenemang som 

är öppna för allmänheten. Sådana evenemang ska också omfatta inbjudningar eller medlems evenemang, såvida 

inte antalet deltagare, evenemangets art eller andra särskilda skäl gör det möjligt att hålla evenemanget privat till 

sin natur. 

Lions klubbmöte är inte bara ett öppet offentligt evenemang för vem som helst. Deltagarna kommer dock från 

olika hushåll och återvänder till sina hem igen, bakterierna sprides på detta sätt från en till en annan. 

Rekommenderar därför att vi i F-distriktet följer de ovan nämnda begränsningarna för antalet personer även på 

klubbmöten. 

Onlinemöten har hållits i klubbar på olika sätt under hela pandemin. Webbmöten har bland annat hållits med 

Teams, Zoom eller Google-program. 

Ett gratis alternativ är jitsi. Det är lätt att börja med, inga licenser eller andra avgifter krävs. Du kan välja mellan 

finska, svenska, engelska eller dussintals andra alternativ. 

Mötets grundare går till: https://meet.jit.si/ och ger mötet ett namn där, t.ex. LionsLapua2022 och inleder mötet. 

Möteslänken kan kopieras och skickas till klubbmedlemmar. Medlemmar kan ansluta sig till oss via länken. 

Genom att experimentera blir aktiviteten tydlig och vid behov kan undertecknad vägleda klubbens sekreterare 

eller webbchef. Samma länk fungerar vid alla möten under våren. 

https://meet.jit.si/
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Det nationella temat för januari är internationalitet. Lions är en internationell serviceorganisation. Vi utför 

hjälpinsatser främst på våra orter, men särskilt inför oväntade och omfattande bakslag riktar vi vår hjälp genom 

Lions egen stiftelse, Lions Clubs International Foundation. 

Vi finska Lions har också haft Sri Lanka som särskild bidragsdestination under en längre tid. Internationella 

ungdomsläger är ett konkret sätt att verka internationellt. Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras på 

Lions förbundets temaseminarium i januari. 

Gå med i webinariet såhär: https://attendee.gotowebinar.com/register/6866220736905948432 

 

Distriktsforum lördagen 5.2.-22 kl 10 – 12.30 - anteckna i din kallender  

I distriktsforumet får du höra och se korta intressanta och aktuella introduktioner till Lions åtgärder. Deltagande 

är för alla Lions i vårt distrikt! Ett mer detaljerat program kommer före evenemanget. 

Du kan gå med via länk: https://global.gotomeeting.com/join/885445765 

 

Är klubbens stadgar uppdaterade? 

Precis som distriktsstadgarna behöver uppdateras kan det vara dags att kontrollera stadgarna för din klubb också. 

Från Finlands Lions förbunds webbplats, https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/lionstoiminnan-saannot/  

information om de senaste klubbmodellreglerna som antogs den 3 september 2020. Elektroniska möten har till 

exempel beaktats. 

För närvarande gäller undantagslagen för fjärranslutningar under ytterligare en period av denna period. Styrelsen 

för ett kooperativ eller en förening kan tillåta att medlemmarna är på distans involverade, även om deras regler 

specifikt förbjuder distansdeltagande eller inte har tillåtit dem. Interims lagen gäller till och med den 30 juni 

2022.  (lag 375/2021) 

Om lagen inte förlängs bör varje klubb ha en indikation på distansdeltagande i möten i sina egna regler nästa 

säsong om klubben avser att hålla distansmöten. 

Låt oss börja det nya året med ett gott hjärta, fortsätta servicearbetet och agera säkert!  

 

Hälsningar 

DG Tapio och maka Heli 

 

Den 15 januari är den årliga deadlinen för klubbinitiativ och kandidater till distrikts- och förbundspositioner. I år 

infaller den 15 januari på helgen, så tidsfristen skjuts upp till följande måndag 17 januari 2022 

Förslag till Österbottens lejon kan också lämnas till distriktsguvernören senast den 17 januari. Föreslå 

Österbottens lejon som huvudstyrkan i din klubb eller en arbetshäst som inte har arbetat för ett distrikt eller en 

fackförening. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6866220736905948432
https://global.gotomeeting.com/join/885445765
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/lionstoiminnan-saannot/

