
Klubien edustajat ja valtakirjat  
 
Piirin sääntöjen mukaan piirin vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki lionit, mutta äänioikeus on vain klubien 
virallisilla edustajilla sekä entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat jäsenenä jossain piirin klubissa.  
 
Piirin kokoukseen on jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se 
määrä, joka määräytyy vuosikokousvuoden (2021) maaliskuun 1. päivänä Liiton jäsenrekisterissä olevien 
jäsenten, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, että jokaista täyttä kymmentä jäsentä 
kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja, 
mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden (1) edustajan.  
 
Jokaisella oikeustoimikelpoisella lions-klubilla, joka on perustettu vuosikokousvuotta edeltävän (2020) maaliskuun 
1. päivän jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden 
(2021) maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) äänioikeutettu edustaja kokoukseen.  
 
Klubit voivat valtuuttaa virallisia edustajia seuraavasti:  
Klubin jäsenmäärä  Edustajia 
14 tai alle   1  
15-24        2  
25-34         3  
35-44         4  
45 tai yli  5 
  
Entisiä piirikuvernöörejä ei lasketa klubin edustajakiintiöön, vaan he ovat normaalin kiintiön lisäksi. Edustajia voi 
nimetä vain ns. hyvässä asemassa oleva klubi.  
 
Pyydämme jokaista klubia täyttämään ja lähettämään 10.4.2021 mennessä oheisen valtakirjan, jolla klubi nimeää 
edustajansa. Valtakirjat lähetetään skannattuina osoitteeseen dg107B(at).gmail.com tai postitse 107 B-piiri c/o 
Susanna Jokiperä, Ellipsipolku 2 A 14, 02210 Espoo. Valtakirjan tarkastavat B-piirin vaalitoimikunnan jäsenet 
12.4.2021 mennessä. 
 
 
 
-----------------------leikkaa ---- tästä, --- täytä --- ja --- lähetä----------------------------  
  
VALTAKIRJA  
Lions Club ______________________________   Klubin jäsenmäärä: ________  
valtuuttaa täten seuraavat hyvässä asemassa olevat, toimivat jäsenensä toimimaan klubin edustajina ja käyttämään klubille 
kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Lions Clubs International piiri 107-B:n vuosikokousäänestyksessä, B-piirin vuosikokouksessa 
17.4.2021.  
  
Edustajat (nimi):    sähköposti: 
  
1. ____________________________________  _________________________________________ 
  
2. ____________________________________  _________________________________________ 
  
3. ____________________________________  _________________________________________ 
  
4. ____________________________________  _________________________________________ 
  
5. ____________________________________  _________________________________________ 
  
(Alle 14 jäs: 1 edustaja., 15-24 jäs: 2 ed., 25-34 jäs: 3 ed., 35-44 jäs: 4 ed., 45 jäs tai yli: 5 edustajaa)  
Lisäksi klubistamme osallistuu/-vat seuraavat entiset piirikuvernöörit:  
 
___________________________________________________  
 
___________________________________________________ 
  
Päiväys ja allekirjoitukset:  
 
___ . ___ . 2021 
  
__________________      ________________  

Klubin presidentti   Klubin sihteeri 


