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 1 Varma hälsningar F-distriktets Lions  

Är tillsammans med min maka Inger, på Lions internationella årsmöte i Milano. Skolnings och mötesdagar 

är fantastiskt organiserade.  

102: a Lions Clubs International konvention och personvalen för 2019-2020 i Milano 
Jung-Yul Choi från Sydkorea blir till Lions International nya president för perioden 2019-2020. 

107 F Distriktets personval av Dg-teamet 2019-2020                                                                                            

Som distriktets DG med maka Inger, IVDG Raimo Sillanpää  med maka Annele, LC Vaasa/Meri samt 

IIVDG  Tapio Seppä-Lassila med maka Heli, LC Lapua  tackar vi ER för det förtroende vi har fått när vi 

valdes för respektive positioner i distriktets ledning.  

Jag vill tacka F-distriktet för all uppmuntran, råd, stöd och vägledning jag har fått från alla Lions 

medlemmar innan inträdet som distriktsguvernör. 

Vi tackar också guvernören för föregående period, Anna-Liisa och Lauri Laurila. Det är bra att fortsätta 

med det arbete ni har gjort under er period, och även vi lovar att göra vårt bästa. 

Lions förbunds personval 2019-2020                                                                           

Vid 66: e årliga förbundsmötet i Kalajoki, den 9.6.2019 valdes i Lionsförbundet Arne Kivioja  

LC Helsingfors /Baggböle från N-distriktet till ordförande och Matti Reijonen, före detta guvernör i  

M-distriktet, LC Vampula till viceordförande. Vi önskar båda lycka och framgång i de utmanande 

uppgifterna. 

Förändringar på grund av omorganisationen av Lionsförbundets materialförsäljning. Från och med  

1 augusti 2019 kommer leveranserna att hanteras av B och N-distrikten. Beställningar för distrikt och 

klubbar fungerar på samma sätt som webbutiken eller tarvikemyynti@lions.fi 

Lions rådgivning handhas numera av distrikten. I vårt F-distrikt 2019-2020, var vänlig kontakta 

raimo.sillanpaa@anvianet.fi eller tfn +358 50 334 1191. Lionsförbundet informerar klubbar om alla 

organisatoriska förändringar inom en snar framtid. 

Distriktsguvernörernas klubb besök och DG:s andra händelser: 

Distriktswebbplatsen (http://e-district.org/sites/107f/) finns distriktsguvernörernas besöksplaner och 

andra distriktshändelser. Guvernörerna bekräftar i god tid tidpunkterna för klubbarna innan sina besök. 

Om du önskar distriktsguvernörens (DG):s närvaro vid en fest eller något annat tillfälle, kontakta mej då 

snartrast möjligt. Distriktguvernörens kalender finns uppdaterad på distriktets hemsida. Du kan även där 

se distriktsmöten och andra distriktshändelser. 

Medlemmar  

Vi deltar i förbundets medlemskampanj kampanj " SÖKNING PÅ GÅNG " så att på varje ort finns möjlighet 

till medlemskap i Lions, både för män och kvinnor, ge ett stöd för ”samklubbar”, klubbar för män och 

kvinnor som tillsammans kan fungera och hjälpa det omgivande samhället. 
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 2 
 Distriktets händelser i närtid 

Distriktsstyrelsens 2019-2020 intodutions- och diskussions tillfälle hålls den 26 juli i Kaskö. Lednings- 

gruppen kommer att träffas under denna period genom GoToMeeting,  det första mötet är 19.08.19. kl 

20.00, för att förbereda sedan styrelsemötet, som äger rum den 06.09. kl 19.00 Jalasjärvi (Juustoportti)  

      

 Diabetes-marchen  12.10.2019.   
Evenemanget är en landsomfattande händelse på initiativ av Lions förbundet, det kan och är även 
önskvärt att genomföra det tillsammans med andra frivilliga samhällsgrupper, till exempel den lokala 
diabetes-föreningen. På detta sätt får vi synlighet för en gemensam god hjälpinsats F distriktet utmanar 
alla lionsklubbar / Zoner att delta  i den lokala Diabetes marchen händelsen 12 oktober kl 11:00. 
Målet är att genomföra händelsen på ett naturligt sätt. Det är bra om det kan vara en tradition som 
upprepas årligen. 
Jag hoppas att så många klubbar / Zoner som möjligt kan fortsätta med evenemanget även efter denna 
säsongen. 
 

 Golf F-distriktets mästerskapstävling  
Spelas på Kuortane Golf den 17 augusti 2019 kl 10:00. Anmälan senast 12 augusti 2019 tel: 020-198 3098 
eller email caddiemaster@kuortanegolf.fi . För att delta, vänligen ange ditt medlemsnummer och Lions 
Club du representerar. Tävlingsavgiften är 40 € / person och inkluderar en lätt lunch. 
 

 Utmärkelseansökan 
Klubbens och presidentens för belöning förra perioden. Bra prestationer bör alltid beaktas. Förra 

säsongens Klubbens förträfflighets belöning, måste lämnas in den 31 augusti 2019. Och du kan 

ansöka om ett  inhemsk 100% presidentspris senast den 15.9.19. Båda prisansökningarna skall sändas 

till distriktsguvernören 2018-2019 distriktsguvernör anna-liisa.laurila@lions.fi 

Om du har några frågor om MyLCI eller medlemskapsregistret, kontakta Pentti Mäenpää 

distriktets stödperson (penttijm@live.fi) för  hjälp av honom vid frågor och problem. 

   

 

 

 
Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att 

klubbar inte har flera meddelanden om samma ämne.  

Jag är tillgänglig för frågor som berör lions 

verksamheten, inom distriktet.  

Kontakta mej gärna! 
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