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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 4/2015-2016  Oktober  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:r.  
 
Oktober månads ärenden 
 
Under oktober månad hålls det andra officiella mötet eller höstmötet. Vid höstmötet 
behandlas föregående periods verksamhetsberättelse och bokslut. I samband med 
klubbesöken får man en god helhetsuppfattning om klubbarnas verksamhet på årsnivå.  
 

Lions första riksomfattande Goda Dag firades den 8 oktober. Finlands Lionsförbund 
premierar årligen på den Goda Dagen såväl en riksomfattande välgörare som en Lions´ 
Årets välgörare. Som en riksomfattande välgörare valde förbundet Marcus Bjuström 
och som Finlands Lionsförbunds Årets Välgörare medlem Markku Esko i Lions Club 
Sastamala/Vammala, som för 20 år sedan med egen bil påbörjade transport av 
boenden på servicehem för åldringar till att utföra ärenden och till hälsovårdstjänster. 
 
Avsikten med dagen är att fästa uppmärksamhet vid frivillig serviceverksamhet. I vårt 
distrikt presenterade några klubbar verksamheten i Lionsklubbarna och åskådliggjorde 
Finlands Lionsförbunds motto ”Många sätt att göra gott”. 
 
Medlemsförfrågan 2015 

 

Samhället runt omkring oss ändras varför även Lionsverksamheten bör utvecklas. 
Lionsförbundet, dess byrå och personal i Helsingfors samt distrikten är i detta 
utvecklingsarbete klubbarnas och de enskilda medlemmarnas tjänare. Alla medlemmar 
har fått en förfrågan från förbundet, vars avsikt är att undersöka vår medlemskårs 
känslor, behov och utvecklingstankar.  

Svaren behandlas naturligtvis helt konfidentiellt, varför man kan och det lönar sig att 
svara öppet och modigt på frågorna. Frågorna är flervalsfrågor, dvs. du väljer det eller 
de alternativ som bäst beskriver din egen erfarenhet eller åsikt. I slutet av blanketten 
och efter vissa frågor finns utrymme för öppna kommentarer.
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I frågorna försöker man klarlägga t.ex. hur Lionsmedlemmarna i vårt distrikt skulle 
kunna fungera till förmån för flyktingar eller personer som söker asyl.  

Resultaten rapporteras i tabellform per bakgrundsgrupp, förutsatt att det i grupperna 
finns uppgifter av minst 10 svarande. Resultatet av undersökningen publiceras i 
medlemsdelen på förbundets nätsidor och som ett sammandrag i LION-tidningen. 
Bland alla som har angett sina adressuppgifter utlottas 5 st. presentkort till ett värde 
av 100 euro till förbundets nätbutik. Svara och påverka! Tid finns till lördagen den 
31.10.2015. 

Nya blanketter 

En annan aktuell sak från förbundet är de blanketter som skall tas i bruk som har 
godkänts av styrelsen: 

 Ansökningsblankett, med vilken PDG kan ansöka om medlemskap i styrelsen. 
 Förslagsblankett till årsmötet, med vilken klubben kan föra ett förslag om t.ex. 

en aktivitet, om ett kommande tema eller om att ansöka om rätten att anordna 
årsmöte. 

 

Blanketterna publiceras på förbundets hemsidor. 
 

Elektronisk distriktstidning 

 

Distriktstidningen har under de två senaste perioderna publicerats i elektronisk form 
och avsikten är att göra så även under denna period. Enligt verksamhetsplanen 
publiceras tidningen under oktober månad så, skribenter: skrid till verket.  
 
Klubbarna kan också skaffa annonser till tidningens sista sida till priset av 100 euro 
eller 150 euro, varvid man får en länk till annonsörens hemsidor. 
 

Ge ditt stöd åt ungdomen – lotterna är avsedda att säljas 

Lottaktiviteten förnyades på basen av den feedback som kom från fältet sålunda att 

försäljningen är möjlig även utanför Lionsorganisationen. På detta sätt har vi nu en 

mångfaldig kundkrets jämfört med tidigare. Lotterna är således en utmärkt 

tillskottsprodukt vid evenemang för allmänheten och vid aktiviteterna. Samtidigt gör vi 

vår organisation känd för allmänheten och försäljningen av en lott kan användas som 

en åsnebrygga för att skaffa en ny medlem till klubben.  

Lionslotten är alla Finlands Lions’ gemensamma, viktiga medelsanskaffningsform för 

att stöda de egna ungdomsaktiviteterna. T.ex. ungdomslägret som anordnades i 



 

 

Haapaniemi, Kuortane har fått stöd av dessa medel nästan 7.000 euro. Låt oss därför 

förhålla oss till lottförsäljningen med Lionsinne.  

Som priser finns bl.a. 5 st. resor till Lionsorganisationens årsmöte i Fukuoka. Lotteriets 

huvudvinst är en personbil Peugeot 208, som inte är en skrapvinst utan som man drar 

bland alla deltagare. 

Fortsatt byggande av Ratnapura sjukhuset 
 
För tillfället pågår en fortsatt insamling för fortsatt utbyggande av ögonsjukhuset i 
Ratnapura, Sri Lanka. I den Liontidning som just har utkommit ingår en artikel om 
saken på sidan 20. På samma sida finns de klubbar och enskilda personer som fram till 
den 15.9.2015 har donerat 500 €. 
 
I följande tidning ingår namnen på alla som fram till den 15.11.2015 har donerat 500€, 
för vilka CT:rna har rapporterat åt projektansvariga för sjukhuset i Ratnapura, Erkki 
Laine. I vårt distrikt har endast en klubb deltagit i insamlingen på klubbnivå och inte en 
enda 500€:s donation har ännu inkommit. Det är nu tid för skärpning. 
 
Pengarna betalas in på distriktets konto FI49 4924 0010 1371 44 och distriktet 

förmedlar pengarna vidare. 

ARS-adresser och understöd  

Aarne Ritari Stiftelsen har under pågående verksamhetsperiod fungerat i 30 år. Medel 

för sin verksamhet får stiftelsen via ARS-adresser och hederstitlarna Lionsriddare. Varje 

Lionsmedlem borde ha hemma åtminstone ett exemplar av stiftelsens adress för 

överraskande situationer. Adressen kan ju användas för såväl sorg som glädje. 

Stiftelsen beviljar understöd för klubbarnas aktiviteter av de medel som den har 

insamlat, till vilka även hör av Lionsmedlemmarna utfört talkoarbete. Medel beviljas 

till 50 % av förverkligade kostnader och det skall sökas före aktivitetens genomförande. 

Det minsta understödet är 500 euro och det största 10.000 euro. 

Som jubileumsårets aktivitet har valts stödjande av ungdomsarbetet. För 

genomförandet av dessa aktiviteter beviljas 60 % av utgifterna. Fundera på lämpliga 

aktiviteter till förmån för ungdomen på era orter, t.ex. renovering av 

ungdomsutrymmen. Tilläggsuppgifter från Stiftelsens hemsidor och från ARS-ansvariga 

Risto Uitto. Risto ber också om att adresserna alltid beställs i partier som kan delas 

med tio. 



 

 

Julkort  

Nu är tid att fundera även på den kommande jultiden och därtill väsentligt hörande 
finländska julkortsarv, som åter har blivit aktuellt efter att emellanåt ha varit i s.k. text-
tv offside. Med försäljningen av julkort stöder vi ungdomsarbetet och klubbarna kan få 
aktivitetspengar, för 50 % av inkomsterna av julkorten blir kvar för klubbens egen 
verksamhet. Det är nu enkelt att beställa korten från nätbutiken 
(www.lionsverkkokauppa.fi). Det är skäl att agera i tid, så att korten hinner med i den 
kommande julens hälsningar. Ett äkta julkort förmedlar er hälsning till mottagaren 
mera personligt än de elektroniska motsvarigheterna. 
 

Distriktets medlemssituation  
 

Vi har från början av verksamhetsperioden fått över tio nya medlemmar. Tyvärr har 
avgången varit lite större. Jag är medveten om nya medlemsplaner i många klubbar 
och jag tror också att situationen svänger till plusläge ännu före årsskiftet.  
 

Vår internationella president fortsätter också på temat Ask one – kampanjen be om en 
och betonar kampanjens startande redan hemma ”Ask One” Begins At Home. Detta 
kom fram konkret då dotterns bror i en utbytesfamilj togs med i klubbverksamheten. 
 
Skolning för medlemsledarna 

 

I vårt distrikts klubbar fattas en medlemsledare i 42 klubbar. Klubbarna bör nu bereda 
sig på valet av medlemsledare under oktober månad så att klubben kan skicka en 
deltagare till den skolning som hålls i Lappo den 24.10. Som utbildare fungerar Finlands 
Lionsförbunds medlemsledare Jukka Kärkkäinen.  
 
Skolningsdagen börjar kl. 10:00 med morgonkaffe, skolning 10:30, lördagslunch 12:00 
– 13:00 och avslutning senast 15:00. Deltagaravgiften är 20 €/Lion innehållande 
skolning, lunch och kaffe. Avgiften betalas senast 20.10.2015 på konto FI 49 4924 0010 
1371 44/Lionsdistrikt 107-F. Anmälningar senast 20.10.2015 åt GMT Veijo Hannonen. 
 
Förbundets viceordförandeval 

PDG Erkki Honkala, som fungerade som distriktsguvernör i vårt distrikt under perioden 
2007-2008 har meddelat att han ställer upp som viceordförandekandidat för förbundet 
vid Finlands Lionsförbunds årsmöte i Åbo. Vi önskar Erkki framgång i denna spännande 
tävling. 
 
Distriktsguvernör 
Timo Sysilampi och hustru Pirkko 


