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ÅRSMÖTESKALLELSE 2021 (sänt 17.3.2021)  

Vid sitt möte 17.3.2021 beslöt distriktsstyrelsen ordna distriktets årsmöte i två delar. 

Enligt beslutet genomförs personvalen fram till 16.4.2021 i huvudsak med ett elektroniskt röstningssystem och 
beslut i övriga mötesärenden fattas vid ett distansmöte som hålls 17.4.2021. 

Vid personvalen väljs 

- Distriktsguvernör, kandidat Eija Kesti (1:a VDG)  
- 1:a vice distriktsguvernör, kandidat Pertti Tofferi (2:a VDG)  
- 2:a vice distriktsguvernör, kandidater Jari Järvelä och Olli Välimäki  
- Internationell direktorkandidat (ID) 2022 – 2024, kandidater PDG Björn Hägerstrand och PCC Marja-Leena 

Knuutinen  

För personvalen valde distriktsstyrelsen en fullmakts- och valkommitté vars medlemmar är: DG Markku 
Karlsson, PDG Bo Lindberg och PDG Ulla Rahkonen.  

Valkommittén har kallat Markku Patrikainen till teknisk assistent. 

Klubbarna ombeds att senast 8.4.2021 kl. 12.00 anmäla via bifogad länk namnen och e-postadresserna på sina 
årsmötesdelegater (Obs! Tidigare distriktsguvernörer meddelas inte). 

Klubben bör före man gör anmälan, kontrollera antalet stadgeenliga delegater (fastställd av kommittén) i 
bifogad datafil och anmäla högst det antal delegater.  

För att genomföra valen kommer valkommittén till de distriktsmötesdelegater som klubbarna anmält och till 
tidigare distriktsguvernörer 10.4.2021 sända röstningsdirektiv samt en personlig länk till röstningssystemet. 
Röstningstiden börjar 10.4 kl. 12.00 och fortsätter fram till 16.4.2021 kl. 12.00. 

 GENOMFÖRANDET AV PERSONVALEN VID ÅRSMÖTET 2021  

1. Valkommittén konstaterar 8.4.2021 kl. 14.00 de årsmötesdelegater som klubbarna meddelat.  
 

2. Valkommittén sänder 10.4.2021, till årsmötesdelegaternas och de tidigare distriktsguvernörernas e-post, 
röstningsdirektiv samt en länk till det elektroniska röstningssystemet.   

 

3. Valkommittén konstaterar röstningsresultaten 16.4.2021 kl. 14.00. 
 

4. Årsmötet fastställer valresultaten vid sitt möte 17.4.2021. 
 

5. Valresultaten publiceras på distriktets hemsida 17.4.2021 senast kl. 20.00. Resultaten sänds som 
meddelande till klubbarna per e-post. 

6.  

Markku Karlsson  

Distriktsguvernör 107 A 
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