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MINNESANTECKNINGAR 
 

Distriktstyrelsens 1:a sammankomst 1.9.2018 börjande från kl. 
13:00   
i Valmet Raisios utrymmen  
Raisionkaari 60, 21200 Reso  
 

1. ÖPPNANDET AV SAMMANKOMSTEN 
1:a VDG Heikki Mäki öppnade sammankomsten kl. 13:00.  
Björn Taxell berättade kort varför Björn Hägerstrand inte denna gång kunde delta. 

 
2. KONSTATERADES DE NÄRVARANDE 

- 1:a VDG Heikki Mäki delade ut till de närvarande, periodens skarfar, slipsar och 

namnetiketter.  

- de som blev outdelade ges ut vid nästa distriktsstyrelsemöte.  

- deltagarlistan gick samtidigt runt bland deltagarna. 

 

3. GAT  

. 

MDC-GST Jukka Isotalo berättade om Global Action Team d.v.s. Globala arbetsteamet. 

Material finns på länken 

https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/  

- Vår vision är att bli världsledande i humanitär serviceverksamhet  DÄR DET FINNS 

BEHOV, DÄR FINNS LIONS!  

- Serviceområden: syn, hungersnöd, miljö, diabetes och barncancer. 

- LCI Forward-planens mål är att trefaldiga våra insatser globalt genom att årligen förbättra 

livet för 200 miljoner till slutet verksamhetsåret 2020-21 genom att utvidga vår humanitära 

service. 

- För att nå målet förutsätter man flera serviceaktiviteter, flera medlemmar och bättre 

https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/


 

ledarskap. 

Distriktets arbetsteam och klubbens arbetsteam: 

 
 

4. DC REINO LAINE Arne Ritari-kommitténs ordförande 

- berättade kort om nyheter från Arne Ritari – stiftelsen  

- medelinsamling bl.a. adresser (á 10 €) 

- bidrag (50 % max. 10 000 €) 

 

5. KAFFEPAUS 

- Lady Pirkko Karlsson serverade kaffe med tilltugg roligt tillsammans före följande 

programpunkt. 

 
 

6. VALMET PRESENTAATIO PRESENTATION AV VALMET 

-2:a VDG Markku Karlsson berättade om Valmets historia och enheten i Reso. 

- Valmets officiella språk är engelska och materialet var för den här sammankomsten 



 

översatt till svenska och presentationen hölls på finska. Åhörarnas tålamod sattes på prov 

då framställningen drog ut på tiden längre än planerat. Kaffepausen före presentationen 

satte ändå hinder för alltför djupa tupplurar. 

 

7.  DC GMT ULLA RAHKONEN distriktets medlemsledare 

- sökning på gång-temat 

- Många sätt att göra gott ovanför tassarna ligger hjärtat. 

- kontaktperson för klubbarnas medlemsledare 

- utveckling av medlemstillsynen och best practice för klubbverksamheten 

- ökning av medlemsantalet genom rätt marknadsföring  

- vi ska söka kumpaner och olika typer av klubbar 

- utvecklandet av LEO-verksamheten och att stöda dem till kommande lion 

- vi ska söka den egna klubbens styrkor och att varje medlem hittar sin egen plats i klubben 

- lionverksamheten gör man tillsammans 

- vad förväntar sig lionen av lionsverksamheten 

- vi ska komplettera samhällets stödnät med frivilliginsatser 

- utdelning av Sökning på gång-kort till distriktsstyrelsen 

- ytterligare material finns på förbundets webbsidor 

- utbildningsmaterialet från utbildningen i S:t Michel har delats ut åt DG Björn Hägerstrand 

- vi ska göra det här arbetet roligt tillsammans 

- presentation av material för nya lion 

- distriktsguvernören vill kartlägga varför man lämnar lionsverksamheten – finns formulär 

för den här enkäten 

 

8. DC MARKKU PATRIKAINEN, Information & Internet och webbmaster, ARS-kommittén (leverans 

av adresser inom Åbo-området), Lejonrum-kommittén, MyLCI-stöd  

- presenterade MyLion-applikationen  

- behändig bl.a. som kommunikationsmedel för styrelsen  

 

9. KORT PRESENTATION AV DISTRIKTSSTYRELSEN  

- presentation av region och zonordförande, V-regionen till I-regionen 

- följande distriktsstyrelsemöte 22.9.2018 på Ilmarisen matkailutila 

- anmälning via webbsidorna 

- CT Reijo Vaura berättade att Jalopeura-tidningen inbringade plus 1000 €. Föreslås att 

summan fonderas för Jalopeura-tidningen som en buffert för kommande år. Med i ÅUCS 

Lejonrumskommittén och även i ungdomsutbyteskommittén  

- DC Marja-Leena Knuutinen utbildningsledare 

- DC Bo Lindberg + hälsningar från Reino Laine. ARS-projekten – nu möjlighet att söka såväl 

Röda Fjädern pengar och ARS-pengar till aktiviteter 

- ungdomsutbyte Kaija Honka (Obs! nästa års läger i Åbo) 

- Hannele Tanner-Penttilä service och aktiviteter + förbundets 

medelanskaffningsarbetsgrupp. Som en färsk sak berättades att lotterna och 

julkortsbroschyrerna har packats i torsdags i Kankaanpää och kommer till presidenterna 

under den kommande veckan. Lotterna och julkorten är ett mycket viktigt 

medelanskaffningssätt för ungdomsarbetet. Insamlingsbössorna till Hannele. LCIF 



 

insamlingen börjar. Deltagande i Näsdagen? Inte detta år som förbundets aktivitet men är 

man i distriktet i Näsdagsinsamlingen? De klistermärken som finns på klubbarnas Röda 

Fjädern-bössor bör förnyas före man använder bössorna. Fredsaffischtävlingen – ’Vänlighet 

har betydelse’ är årets tema.  

- Virpi Lukkarla – LIONS QUEST. Det senaste året var utmanande. Kursen är en tvådagars 

kurs - . Kursen är väldigt bra för att förebygga mobbning och marginalisering – varm 

förmåga till växelverkan 

- RC Pirjo Koskenrouta Jalopeura-tidningens chefsredaktör. 25 % av annonsintäkterna 

returneras till klubbarna. Tidningen utkommer 22.2.2019. 

10. ORDET FRITT 
Som en lättsam avrundning, alkoholövervakningen är i arbete i morgon till kl. fem. Ifall ni i 
dag firar lillajul, kom ihåg att uppföra er. I klubben fanns en person som hette Ro och hans 
fru hette Sisko. Han presenterade sig – ” mitt namn är Ro och här är min hustru Sisko (min 
hustrus syster)” 

 
11. SAMMANKOMSTENS AVSLUTNING  

1:a VDG Heikki Mäki avslutade sammankomsten ca. kl. 16:00. 
  

 
Reso 1.9.2018  
 
 
Riktigheten bestyrker  
 
  

Markku Karlsson    

Distriktssekreterare (CS) 107A, 2018-2019  
tel. 040-548 2748 
email: markku.t.karlsson@lions.fi 
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