
 

 
 

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR DET INHEMSKA 

FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 % -IG PRESIDENT 
 

Det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod 

på ett exemplariskt sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för 

perioden 2019-2020 fylla i denna ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med 

nämnda periods första vice president och sända den till distriktsguvernören för perioden 2019-2020 för godkännande senast 

15.9.2020. Distriktsguvernören besluter om tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet.  
 
Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav): 
 
 1. Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund. 

 

 2. Klubben har meddelat sina funktionärer för den kommande perioden till Finlands Lionsförbund inom fastställd tid. 

 

 3. Klubbens medlemsantal har inte minskat 

 

 4.  i klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller 

 klubben har bildat en lionsklubb eller en klubbfilial eller 

 klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb 

 

 5. Klubben har haft en befullmäktigad representant på Finlands Lionsförbunds årsmöte under nämnda period.  

 

 6. Klubben har haft en befullmäktigad representant under nämnda period på det egna distriktets årsmöte.  

 

7. Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex. 

 ungdomsutbytet eller 

 en samnordisk aktivitet eller 

 någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte. 

 

 8. Under perioden har klubben erlagt avgifter till Arne Ritari -stiftelsen, för kort och/eller till Quest, som uppgår till minst 200 euro.  

  Donationerna uppgår sammanlagt till _____ euro. 

 
 9.  Klubben har deltagit i aktiviteter och erlagt de avgifter, som distriktets årsmöte fattat beslut om.  

 

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4-9.) 

 

Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2019-2020 anhåller Lions Club 

 

________________________________________________ r.f. om att få åt sin förtjänta president under perioden 2019-2020  

 

(namn)________________________________________________ det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president. 

 

Ort och datum  ________________________________________________ 
 
 

 

Underskrifter  _____________________________ _____________________________ 
1 vice president 2019-2020 Sekreterare 2019-2020 

 

 
(Ifylls av distriktsguvernören för 2019-2020) 

 

Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % -ig president åt nämnda klubbs förtjänta president. 

 

 

________________________________________________ 107-A_________________________________________ 

Ort och datum  Distrikt/Underskrift av distriktsguvernören för 2019-2020 

 

 
 


