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Nu om någonsin! ->   

 

Nu är tiden inne för att välja klubbfunktionärer för den följande perioden. För att underlätta 

början på deras period vill jag påminna den här periodens sekreterare. För in de valda 

funktionärerna i MyLCI systemet redan i maj.  På det sätter underlättar vi den följande 

periodens sekreterare i deras uppgifter och alla meddelanden når fram redan i början i 

perioden.  

Ännu en viktig sak, kom ihåg att betala alla räkningar som gäller den här perioden och gör 

också medlemsanmälningarna i MyLCI systemet. Efter det här står på tur att anmäla 

klubben officiella representanter till årsmötet. I år är det speciellt viktigt! 

 

Paneldiskussion 

Förbundets ordförande- och vice ordförandekandidaternas paneldiskussion 

Paneldiskussionen ordnas med Lionsförbundets webinarsystem tisdag 25.5.2021 kl. 18.00 

– 19.00 

Länk till webinaret: https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493 

  

Internationella direktor (ID) -kandidaternas paneldiskussion 

Paneldiskussionen ordnas med Lionsförbundets webinarsystem onsdag 26.5.2021 kl. 

18.00 – 19.00 

Länk till webinaret: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805 

 

Utbildning för klubbarnas sekreterare och presidenter 

Under den här våren ordnas utbildning för sekreterare och presidenter. 

Sekreterarutbildningsdagarna är 18., 19. och 20.5.2021 kl. 18.00-21.00. 

Presidentutbildningsdagarna är1.6., 2.6. och 3.6.2021 kl. 18.00-20.00. 

Innehållet är detsamma men nu har du möjlighet att välja just den kväll som passar dig. 

Utbildningen sker på distans som även det gör det lättare att delta! Nu under våren 

bekantar man sig med grundläggande saker och med funktionärerna i distriktets klubbar. 

Under hösten fortsätter man med utbildningen.   

https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493
https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805
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Här länkarna till utbildningstillfällena: 

Ilmoittautuminen klubivirkailijakoulutukseen - Kevät 2021 (lions-piiri107a.fi)  
  

Anmäl dig till sekreterarutbildningen senast 16.5.2021 och till presidentutbildningen senast 

23.5.2021. 

 

Välkommen 

Marja-Leena Knuutinen, GLT 

 

Utbildning på nätet 

Utbildning för zonordförande 

Finlands Lionsförbund ordnar ett webinar kring temat som är ämnat för zon- och 

regionordförande, distriktsguvernörer och vice distriktsguvernörer perioden 2021-2022. 

Även alla andra intresserade kan delta i webinaret. 

Länk till webinaret:  https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224  

Webinaret ordnas 18.5.2021 kl. 18.00-19.30, ämnena enligt LCI:s program: 

• zonordförandens roll och ansvar 

• bedömning av klubbarnas status och resurser 

På sidorna lions.fi finns även zonordförandens årsklocka 

https://www.lions-piiri107a.fi/fi/a-piiri-kouluttaa/ilmoittautumiset-koulutuksiin/652-ilmoittautuminen-klubivirkailijakoulutukseen-kevaet-2021
https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224
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Förbundets årsmöte 2021 

Bekanta er med vårt årsmötets hemsidor. De hittas lättast på vårt distrikts sidor och nedan 

finns därtill direkta länkar till årsmötets webb- och anmälningssidor. 

Etusivu (vk2021.lions-piiri107a.fi)  

Ilmoittautuminen (vk2021.lions-piiri107a.fi)  

 

LCICon2021, 103rd Lions Clubs International Convention 

Lions Clubs International Convention 2021 ordnas det här året virtuellt. Gå in på och 

bekanta er med årsmötets webbplats -  Virtual LCICon 2021 (lionsclubs.org) . 

Du hinner ännu anmäla dig för att vara med om det intressanta evenemanget till och med 

från din hemsoffa. 

 

 

En bra början på sommaren till alla lion! 

  

➔ Roligt framåt! 

 

 

http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/
http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/ilmoittautuminen-kokoukseen
https://lcicon.lionsclubs.org/

