
Klubbarnas representanter och fullmakter 

 
Enligt distriktets regler är alla lions välkomna till årsmötet, men rösträtt har endast klubbarnas officiella 
representanter samt tidigare distriktsguvernörer, som är medlem i någon av distriktets klubb. 
 

Till distriktsmötet har varje klubb med god ställning rätt att befullmäktiga så många röstberättigade 
representanter, som beror på det medlemsantal som varit i klubben ett år och en dag årsmötes året (2022) 
den första mars i Förbundets medlemsregister sålunda, att med tio medlemmar kommer en och om 
medlemsantalet överstiger med fem ett tiotal, för dessa en representant, men i alla fall har klubben rätt att 
befullmäktiga en (1) representant. 
Varje klubb som äger rätthandlingsförmåga, som är grundad efter den första mars året före (2021) 
årsmötes året och som registrerats i Finlands Lions-förbunds medlemsregister före den 1 mars årsmötes 
året (2022) har rätt att befullmäktiga en (1) röstberättigad representant till mötet. 
 

Klubbarna kan befullmäktiga officiella representanter enligt följande: 
  Klubbens medlemsantal       Representanter 
   14 eller mindre   1 
   15 – 24    2 
   25 – 34    3 
   35 – 44    4 
   45 eller över    5 
 

Tidigare distriktsguvernörer räknas inte med i klubbens representationskvot, utan de är utöver den normala 
kvoten. Representanter kan namnge endast klubbar med god ställning.  
 

Vi ber alla klubbar fylla i och ta med vidstående fullmakt, där klubben nämner sina representanter. 
Fullmakterna granskas i Marjatta-skolan, Pouttuvägen 12, 00400 Helsingfors 23.4.2022 börjande kl 11.00. 

 

 ====  klipp  ===  här,  ===  fyll i ===  och === tag  === med === 
 

FULLMAKT  
 

Lions Club ____________________________ Klubbens medlemsantal ______________________ 
 
befullmäktigar dessa med god ställning varande medlemmar att funkionera som klubbens representanter 
och använda till klubben hörande tal- och rösträtt i Lions Clubs International distrikts 107 B årsmöte 
14.4.2018 i Marjatta-skolan, Pouttuvägen 12, 0040 Helsingfors. 

 
Representanter: 1. _______________________________________ 
 
   2. _______________________________________ 
 
   3. _______________________________________ 
 
   4. _______________________________________ 
 
   5. _______________________________________ 
 
( Mindre än 14 medlemmar: 1 representant , 15-24 medl. 2 repr., 25-34 medl. 3 repr., 35-44 medl. 4 repr., 
45 medl. eller mera 5 repr. ) 
 

Dessutom deltar från vår klubb följande tidigare distriktsguvernörer: 

 
    _______________________________________ 
 
Datering och underskrift: 

 
_______.  ______.  2022  ____________________________       ____ __________________________ 
    Klubbens president                Klubbens sekreterare 


