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Tema för säsong 2018-2019:
Internationell organisation
Me palvelemme
Vi hjälper, We serve

Finlands Lions-Förbund
Lions – Monta tapaa tehdä hyvää
Lions – Många sätt att göra gått

Distrikt 107-B
Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä
Många sätt att göra gått tillsammans

DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 6 (30.12.18)
Internationella ärenden
Januari är månaden då vi informerar om hungersnöden. 6-12.1 firar vi LCIF-veckan, som
avslutas på vår grundares Melvin Jones födelsedag den 13.1. B- och N-districtet hedrar dagen
med att på lördagen den 12.1 gå till Sandudds gravgård på ärevisit samt med att avnjuta en
fältlunch efter evenemanget. Noggrannare uppgifter om evenemanget har skickats via
guvernörens julbrev den 19.12.18. Lunchens pris är 10 euro, eventuellt överblivna medel
används i LCIF storinsamling – Campaign 100. Ni behöver inte anmäla er till ärevisiten, men till
lunchen skall ni anmäla er via:
http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/ilmoittautumiset/melvin_jones_lounas_1212019/
I internationellt register är 13.12.2018 (äntligen) lagt till en ny funktionär, klubbens
administratör. Inlägget har inte ännu fått det svenska namnet, men en Club Administrator. En
medlem som är utsedd till posten har samma rättigheter som presidenten och sekreteraren. Med
den nya funktionären underlättar valet av klubbpresidenter och sekreterare. För medlem, som
motsvarar om int. medlemsregister, kan väljas t.ex. den medlem som har erfarenhet (och vill)
datasystem. Uppdaterad användardirektiv finns på Lions-förbundets www-sidor, För medlemmar
och Medlemsregistret.
Den andra delen av den internationella medlemsavgiften borde betalas i Januari.
Finlands Lions-förbund
”Sökning på gång ”-medlemskampanjens material uppdateras hela tiden och är i ditt
förfogande
https://www.lions.fi/aktuellt/sokning_pa_gang_-_i_sommaren_ocksa/. I andan av
medlemskampanjen så på Lö den 16.3.19 på Klubb-må-bra-dagen skall vi bättra på klubbarnas

”marknadsvärde”. Skicka till distriktguvernören önskemål om dagens program och innehåll
senast den 28.2.19 till sanna.mustonen@lions.fi. På agendan har redan kommit
funktionsproblemen i de mindre klubbarna.
Finlands Lions-förbund har beslutat att börja göra samarbete med Finlands Skidförbund och
Finlands Skidskytteförbund för att arrangera Barnens Snödag-turnén. Barnens Snödag är nationell
snöaktivitets evenemangs turnéer, vilken möjliggör för barn och deras familjer att pröva på olika
snöaktiviteter inspirerande och tryggt. I vårt distrikt är Helsingfors den officiella turnéer orten.
https://www.lions.fi/aktuellt/snodagarfor_barn_ger_aktivitet/
B-distrikt
LC Helsinki/Timantit. Vår ditrikts nya klubb har börjat sin verksamhet. Hjärtligt välkommen till
Lions-familjen.
Två Leo klubbar är på väg att grundas i vårt distrikt. Leo är en del av vår ungdomsverksamhet
och viktiga samarbetspartner. Man kan stöda Leo-verksamheten genom att bli Leo stödmedlem.
Medlemskapen kostar 20€/år och evighetsmedlemskap 300€. Mera information: http://www.leoclubs.fi/kannatusjasenet/
Har din klubb redan varit på klubbträff? Ifall inte, som tur är säsongen först halvvägs, så det
finns ännu tid. Ta kontakt med din träffklubb, och byt idéer och erfarenheter med andra lions.
Formningen av distriktets styrelse för säsongen 2019-20 är igång. Välkommen med i
verksamheten på distriktsnivå! Meddela om ditt intresse till 1VDG Kristiina Jänti
kristiina.jantti@lions.fi. Guvernörsteamet efterlängtar också kandidater till 2 VDG för
kommande period.

Skolningar och händelser:
Bifogad tabell av meddelanden in höstens utbildningar. Klubbens skolningsansvariga (GLT) lönar
att följa skolningserbjudande samt uppmuntra medlemmarna att delta i dem. 50% av klubbar i
region 2 har satt GAT-team medlemmar i MyLCI. Sammanfattning om regioner 1 och 3 fattas.
FÖR I DIN KALENDER!
Lö 12.1.19 kl 10.30 sammankomst för Sandudds äregång och avgiftsbelagd
Melvin Jones -fältlunch vid gravgården efter äregången. Anmälning för lunch innan 8.1. genom
Distrikt N hemsidor. Mera information i början av brevet ”Internationella ärenden”.
Ons 23.1.2019 klo 18-21 Guid lejonskolning, Malm, Leijonhuset.
Vi önskar få med lejon som håller på att grunda nya klubbar + lejon, vars 3 åriga intyg har blivit
gammal + lejon som vill stärka sin klubbs verksamhet.
To 31.1.2019 kl 18-21 President I, Niittylounas, Pihatörmä 1, Esbo
Säsongen 2019-20 klubpresidentens 1. guideperiod. Vad skall man ta i beaktande redan nu under
våren 2019?

Preliminär bokning Ti 12.2 Hur använder klubbarna social media. Konkret hjälp för att t.ex. få
nytt av Facebook
Ti 26.2.19 Distriktsforum ”Hållbar utveckling samt rent vatten” – tilläggsinformation kommer
närmare händelsen.
Lö 16.3.19 Klubbens må bra dag i Sjundeå badinrättning.
Lö 30.3.19 Vermo-dagen
Lö 27.4.19 Distriktets årsmöte samt årsfest
Sö 5.5.19 Diabetes-vandring

Gott Nytt År 2019!
Sanna Mustonen
Er distriktsguvernör

