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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 1/2015-2016  Juli  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:r.  
 
Aloha! 
  
Hälsningar från Convention i Honolulu. Den nya internationella presidenten Dr. 
Jitsuhiro Yamada och hustru Toshiko hoppas att vi lions i våra distrikt gör ett digert 
arbete detta år så att vi kan förbättra situationen på våra orter via humanitär service. 
På detta sätt kommer vi att ge harmoni och värdighet åt alla människor i världen.  

Den tidigare internationella presidenten Joe Preston bad oss stärka våra egna klubbar 
och vi är nu starkare än någonsin tidigare. Vi har överskridit antalet 1,4 miljoner 
medlemmar internationellt. Hans begäran nådde inte riktigt alla klubbar i vårt distrikt, 
för två klubbar avslutades i slutet av föregående år. En ny damklubb grundades i 
stället, varför alla är välkomna med i verksamheten i LC Laihia/Helmi. 

Jag vill å egna och hustrun Pirkkos och första vicedistriktsguvernören Jarmo Hietalas 
och hustrun Paulas samt andra vicedistriktsguvernören Jaakko Passinens och hans 
hustru Liisas vägnar tacka för det förtroende som vi har fått då vi har valts till dessa 
krävande uppdrag. Jag tackar IPDG Erkki Ammesmäki och hustru Anita samt även alla 
Lionsvänner för uppmuntran, råd, stöd och vägledning. Jag tackar även föregående 
periods distriktsstyrelse och medlemmarna i kommittéerna. 

Den nya verksamhetsperioden har börjat även för de nya klubbpresidenterna och 
funktionärerna. Jag tillönskar er alla framgång i era uppgifter och hoppas att 
samarbetet, interaktionen och informationen mellan klubbarna och distriktsstyrelsen 
fortsättningsvis fungerar enhetligt och att vi uppnår de målsättningar som vi har 
uppställt för denna period. 

Distriktsstyrelsens bekantskaps- och diskussionstillfälle för perioden 2015-2016 hålls i 
Seinäjoki den 31.7 och ledningsgruppen sammankommer den 24.8 för att bereda 
distriktsstyrelsens första möte som hålls i Laihela den 11.9.2015. 
 
Såhär börjar perioden!
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Personval: 
 
Finlands Lionsförbunds 62 årsmöte hölls 12.-14.6.2015 i Vuokatti. Till ordförande för 
Finlands Lionsförbund valdes VCC Jari Rytkönen (Taru) LC Uurainen, från G-distriktet 
och till viceordförande IPDG Heikki Hemmilä (Raija Fors) LC Ylivieska, från O-distriktet. 
 
Lions Clubs Internationals 98 årsmöte hölls i Honolulu på Hawaii, USA 26.–30.6.2015. 
Till internationell president valdes Dr. Jitsuhiro Yamada, (Dr. Toshiko) från Japan och 
till 1 vicepresident Bob Corlew (Dianne), Milton, Tennessee, USA och till 2 
vicepresident Naresh Aggarwal (Navita), Delhi, Indien. 
  
Till uppgiften som medlem i organisationens internationella styrelse (internationell 
direktör) för perioden 2016 - 2018 valdes PCC Markus Flaaming (Susanna Gustafsson), 
LC Vantaa/Kaivoksela. 
 
Kommande händelser: 
 
Kallelse till Lions – seminariedag och öppet guvernörsrådsmöte 2/2015 - 2016 lördagen den 
29.8.2015 med början kl. 10.00 vid Lapland Hotels Luostotunturi, Luosto. Anmälan om 
deltagande senast 5.8.2015 på Lionsförbundets medlemssidor via länken www. 
lions.fi/medlemmar/möten.  
 
Klubbarnas sekreterare och presidenter; medlemsregistermeddelandena från juli bör skötas 
så snart som möjligt via Finlands Lionsförbunds medlemsregister. 
 
I augusti övergår vi till att använda oss av MyLCI:s register som vi har lärt oss under 
skolningstillfällen. Registeranmälningarna bör skötas per månad i god tid före månadsskiftet, 
helst genast efter månadens klubbträff eller genast i början av månaden, som sedan kan 
kompletteras senare. 
 
100 % presidentens förtjänstmärke kan ansökas via IPDG Erkki Ammesmäki. Direktivet finns i 
Lion - tidningen nr 3/2015 eller på Lionsförbundets hemsidor, delen avsedd för medlemmar. 
 
Distriktsguvernören eller vicedistriktsguvernörerna besöker varje klubb i distriktet under 
perioden. Beträffande önskemål som hänför sig till besöken bl.a. fester och serviceaktiviteter 
ber jag att ni tar kontakt till mig i god tid.  
 
Ett gott och aktivt lionsår och förhoppningsvis en varm sensommar till er alla!  
 
Distriktsguvernör 

Timo Sysilampi och hustru Pirkko 


