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Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
November månads ärenden 

 

Månne några påminnelser i oktober hjälpte eftersom nästan alla klubbar i F-distriktet 
hade gjort medlemsanmälan till medlemsregistret för oktober månads del. Tacket för 
detta tillkommer presidenterna som ansvarar för ledningen av klubbarna och speciellt 
våra klubbsekreterare. Detta ger en bra bild av oss till högkvarteret, Lionsförbundet 
och naturligtvis till oss själva. Dock bör man samtidigt beakta att avgången under 
periodens början har varit lite större än väntat. Ökad uppmärksamhet bör fästas vid att 
hålla medlemmarna kvar i klubbarna. En sak som kan hjälpa är den 
förnöjsamhetsförfrågan som görs en gång per år och de utvecklingsåtgärder som 
vidtas på basen av den. Klubbarnas verksamhet bör vara sådan att den motsvarar alla 
medlemmars önskemål. De anmälningar som görs i medlemsregistret berättar även för 
andra att klubben fungerar aktivt. Som aktiviteter anmäls alla faktorer som inverkar på 
saken: tillställningar, hur många som deltar, hur många personer aktiviteten riktade sig 
mot och eventuella kostnader. Dessa händelser samlas i internationell statistik och 
berättar i slutändan om den världsomfattande servicepåverkan som vi Lions gör för 
våra anhöriga och vår omgivning. Det skapar även en del av Lions’ 100-årsjubileums 
servicemålsättning, att tjäna 100 miljoner människor till slutet av år 2017. 

Distriktstidningens insändare och annonser 

Klubbarna har fått kommunikationsledare Raimo Sillanpääs information om 
producerandet av tidningen. Distriktstidningen har nu gjorts i elektronisk form i två år 
och så sker även nu. Meddela Raimo Sillanpää på förhand, så tidigt som möjligt, 
hurudan insändare ni kommer att skicka till tidningen. Vi hoppas att varje klubb även 
säljer annonser till tidningen. Ni har redan fått ett annonsavtal av Raimo. Den kan 
skickas tillbaka till Raimo ifylld och skannad eller som vanlig postförsändelse. Noggrann 
faktureringsadress är en ovillkorlig uppgift. Annonsmaterialet för första 
publikationsdagen skulle vara redaktionen tillhanda redan 31.10. Fundera alltså alla på 
insändare som bidra till att Lionsverksamheten effektiveras och får ny synlighet!
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Distriktets ungdomslägeravgift 

Klubbarna har tillställts en faktura rörande ungdomslägeravgiften. Fakturan baserar sig 
på ett enhälligt beslut i distriktsstyrelsen 18.4.2015. Den av distriktsstyrelsen godkända 
verksamhetsplanen finns på distriktets www- sidor 

http://e-district.org/userfiles/241/file/Piirin%20toimintasuunnitelma_2015-2016.pdf  

Alla klubbar har en möjlighet att skicka sin representant till distriktets årsmöte. 

Ungdomsarbetet är en av våra viktigaste aktiviteter. I varje distrikt anordnas ett 
ungdomsutbytesläger med tre års mellanrum. Med de årliga stödavgifterna för 
ungdomslägren har man samlat in stöd för nämnda läger. Med denna summa täcker 
man en del av lägerkostnaderna. Lägret ordnas ofta av en klubb och vi kan inte 
förvänta oss att en klubb ensamt klarar av lägerkostnaderna. 

Jubiléer och möten  

I medlet av oktober firade LC Kaskinen-Kaskö 40-årsjubileum och den sista oktober LC 
Laihia/Helmi Charter Night. Gratulationer åt bägge klubbarna och tack för fina jubiléer. 

Ledningsgruppen sammankom 26.10. på Frami. Tidigare kassören Eero Huolman 
presenterade föregående periods bokslut. Diskussioner fördes om Quest-skolningarna 
och övriga tillfällen samt kommande skolningstillfällen och medlemsärenden. Man var 
besvikna över att den skolning som arrangerades för medlemsledarna inom utsatt tid 
lockade bara fyra deltagare och man var därför tvungna att inhibera skolningen.  

Distriktsstyrelsens möte hålls fredagen den 27.11. vid Sahtiopisto Kuurna i Storå. 
Kallelse och anmälningsdirektiv skickas ut separat av distriktssekreteraren. Finlands 
Lionsförbunds ordförandepar Jari och Taru Rytkönen kommer att besöka mötet. 

I november och december firar många klubbar lilla jul, gör teaterresor och njuter av 
samvaro även på andra sätt. Jag tillönskar alla en riktigt glädjerik lillajulstid. 

Feedback rörande Lions årsbok 

 
Det har kommit rikligt med feedback från distrikt och klubbar rörande årsboken för 
denna period. Största problemet är att uppgifter om klubbmedlemmarna saknas och i 
och med det har en dylik bok ingen uppgift för en vanlig Lionsmedlem. Man har 
föreslagit att om boken görs nästa år vill man ha uppgifterna som i senaste års bok, 
även fast upplagan skulle vara bara 50% av medlemsantalet. Förbundets ordförande 
Jari Rytkönen har konstaterat att han som ordförande har fått motsvarande feedback. 
Under de närmaste veckorna kommer en medlemsförfrågan att verkställas. 

 



 

 

Utveckla dina ledningsförmågor – delta i förberedelser 

I januari (17.-19.1.2016) koncentrerar man sig vid de erfarna Lionsledarnas 
skolningsinstitut (ALLI - Advanced Lions Leadership Institute) på utvecklandet av 
Lionsledarnas kunskaper och färdigheter. Skolningen bereder för ledaruppdrag på zon, 
region- och distriktsnivå. Under denna period arrangeras denna internationella 
skolning undantagsvis i Finland på finska, svenska eller engelska. 

Deltagarna kan vara Lions som har fungerat som Lionsklubbens president men som 
ännu inte har påbörjat sitt uppdrag som vicedistriktsguvernör. I praktiken en utmärkt 
förberedelse för aktiva aktörer i distriktet såsom zonordföranden, regionordföranden 
och kommittéordföranden. 

Jag rekommenderar er att söka till denna skolning som man nu har en unik möjlighet 
att delta i även på finska eller svenska.  

Ansökningar till högkvarteret senast 2.11.2015. 

Ansökan kan skickas elektroniskt och undertecknas elektroniskt men kräver ett 
undertecknande/godkännande av distriktsguvernören och skolningsledaren. 

Ansökningsblankett, http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/alli-rovaniemi.pdf  

Skolningstillfälle för distriktens leoledare  

Leoledaren Lauri Vainio skickade en kallelse till distriktens Leoledare att delta i ett 
skolningstillfälle 7.11.2015 kl. 10:30 - 15:30 i Lionshuset, Kyrkobyvägen 10, Helsingfors. 
Eftersom det inte förekommer Leoverksamhet i vårt distrikt för tillfället frågar jag om 
ni har kännedom om en person som skulle vara intresserad av att delta i detta 
skolnings-/introduktions-/diskussionstillfälle om Leos och Leoverksamheten.  

Ett noggrannare program skickas närmare tillställningen.  

 

Distriktsguvernör 

Timo Sysilampi och hustru Pirkko 
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