REGLEMENTE FÖR LIONS-DISTRIKT 107A

1. NAMN
Distriktets namn är LIONSDISTRIKT 107-A. I detta reglemente benämns den oregistrerade
föreningen distrikt. Distriktets verksamhetsområde är ett av deldistrikten i multipeldistrikt 107
(MD 107), som bildats av Lions Clubs International.
2. SYFTE
Syftet med distriktet är att
 fungera som förbindelselänk mellan och som rådgivande centralorgan för registrerade
lionsklubbar, vilka i detta reglemente benämns klubbar. Klubbarnas medlemmar benämns
lion.
 ha nära samarbete med Lions Clubs International, som här benämns organisationen.
 ha nära samarbete med Finlands Lionsförbund rf, som här benämns Förbundet.
 uppmuntra klubbarna i deras servicearbete.
 hjälpa klubbarna genomföra internationella och nationella serviceaktiviteter som man skilt
beslutat om på organisationens eller Förbundets årsmöten.
För att uppnå sitt syfte skall distriktet
 stöda och vägleda sina medlemsklubbars verksamhet.
 anskaffa och sprida information om verksamheten samt ordna medlemsutbildning,
speciellt för klubbfunktionärer, kommittéer, nya lion och partners.
 ordna sammanträden, föredrag, exkursioner, fester och andra motsvarande tillställningar.
 kan utge åtminstone en distriktstidning per verksamhetsperiod och förvalta sin egen
webbsida.
3. MEDLEMMAR
Medlemmar i distriktet är alla av organisationen registrerade, inom distriktet verksamma klubbar
med rättslig handlingsförmåga, som åt organisationen och förbundet erlägger anslutnings- och
medlemsavgifter enligt respektive årsmötesbeslut. Klubbarna är skyldiga att följa organisationens
och förbundets stadgar och reglementen samt årsmötesbeslut, som baserar sig på dessa och på
detta distriktsreglemente.
4. DISTRIKTSSTYRELSEN
Distriktets verksamhet sköts och distriktet representeras av styrelsen, som består av
distriktsguvernören, föregående distriktsguvernör, 1:a och 2:a vice distriktsguvernören samt av
distriktssekretaren och -kassören, regionordföranden och zonordföranden, vilka utnämnts av
distriktsguvernören.
Distriktsguvernören fungerar som styrelsens ordförande och distriktssekreteraren som dess
sekreterare.Rösträtt har alla styrelsemedlemmar.
1. Kommittéordföranden, som utnämnts av distriktsguvernören, fungerar som sakkunniga
medlemmar i styrelsen med yttranderätt. Kommittéordförandens mandattid är i huvudsak tre
(3) år.

2. Styrelsen kan även bevilja närvaro- och yttranderätt åt övriga sakkunniga medlemmar i
distriktsstyrelsen. Tidigare distriktsguvernörer, som är medlemmar i distriktets klubbar, har
närvaro- och yttranderätt.
3. Alla Lion i distriktet som har fullgjort sina skyldigheter har närvarorätt vid styrelsens
sammanträden.
4. Styrelsens verksamhetsperiod är den samma som organisationens och förbundets.
5. En ny distriktsstyrelse skall utnämnas av den nyvalda distriktsguvernören före den 1 juli. Till
region- eller zonordförande bör väljas eller utnämnas en klubbmedlem från den region eller
zon där hans hans/hennes klubb verkar.
6. Styrelsen är beslutför, då distriktsguvernören eller vice distriktsguvernören och minst hälften
av styrelsemedlemmarna med rösträtt är närvarande.
7. Styrelsen avgör ärenden med enkel majoritet med undantag av organisationens ärenden, som
avgörs av distriktsguvernören.
8. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsperiod (augusti-septemper,
november-december, februari-mars och april-maj), sammankallad av distriktsguvernören eller
ifall han/hon är förhindrad av vice distriktsguvernören. Möteskallelsen skall skickas åt
närvaroberättigade styrelsemedlemmar skriftligen (per post eller fax) eller per e-post till den
adress medlemmen meddelat eller ges åt denne personligen minst fjorton (14) dagar före
mötet.
5. ÅRSMÖTET
Distriktets årsmöte, som senare kallas distriktsmötet, hålls årligen i april eller maj på den plats
som det föregående distriktsmötet bestämt, minst 30 dagar före världskongressen. Distriktsmötet
sammankallas av distriktsguvernören. Distriktsmöteskallelsen som undertecknats av
distriktsguvernören jämte föredragningslista och bilagor skall sändas till samtliga klubbars
presidenter i distriktet minst 30 dagar före distriktsmötet.
Distriktsguvernören fungerar som distriktsmötets ordförande och distriktssekreteraren som dess
sekreterare.
Åtminstone följande ärenden bör behandlas under distriktsmötet:
1. Presentera föregående distriktsguvernörs och distriktsstyrelses verksamhetsberättelse.
2. Behandla bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsperiod.
3. Bevilja ansvarsfrihet för föregående distriktsguvernör och distriktsstyrelse.
4. Fastställa budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod.
5. Val av kandidat till distriktsguvernör för följande verksamhetsperiod.
6. Val av 1:a och 2:a vice distriktsguvernör för följande verksamhetsperiod.
7. Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) verksamhetsgranskaresuppleanter.
8. Vid behov val av distriktets kandidat till förbundets kandidat för organisationens
internationella styrelse.
9. Vid behov val av distriktets representanter till andra organisationer som står
lionsverksamheten nära.
10. Behandla distriktets klubbars och styrelsens motioner samt styrelsens utlåtanden om dem.
11. Behandla andra i möteskallelsen nämnda ärenden.
Distriktsmötet har befogenhet att besluta om distriktets ärenden enligt organisationens och
förbundets stadgar och reglementen och distriktsmötet kan godkänna anföranden med förslag till
åtgärder åt den internationella organisationen.
En klubb bör anmäla sina kandidater till distriktsguvernörs- och vice distriktsguvernörsposterna
eller ärenden, som klubben önskar få behandlade på distriktsmötet skriftligen (per post eller fax
eller med e-post som skannad bilaga vilken undertecknats för hand) åt den sittande
distriktsguvernören i sitt distrikt före den 15 januari. Kandidaterna bör uppfylla de krav som
nämns i förbundets och organisationens stadgar och reglemente. Distriktsstyrelsen ger sitt
utlåtande om ärendet till distriktsmötet. Styrelsens motioner till årsmötet bör presenteras senast
under mötet i februari-mars.
Lion som väljs till distriktsguvernör bör för närvarande fungera som distriktets 1:a vice
distriktsguvernör. Endast i det fall då den nuvarande 1:a vice distriktsguvernören inte ställer upp

som kandidat eller om 1:a vice distriktsguvernörens post är ledig vid tiden för årsmötet, kan 2:a
vice distriktsguvernören ställa upp som kandidat för posten.
Lion som väljs till 1:a vice distriktsguvernör bör för närvarande fungera som distriktets 2:a vice
distriktsguvernör. Endast i det fall då den nuvarande 2:a vice distriktsguvernören inte ställer upp
som kandidat för posten eller om 2:a vice distriktsguvernörens post är ledig vid tiden för
årsmötet, kan aktiv medlem i distriktets medlemsklubb, som fullgjort sina åligganden och
fungerat minst två år eller största delen av dem som distriktsstyrelsemedlem, ställa upp som
kandidat.
Person som väljs till 2:a vice distriktsguvernör bör uppfylla de krav, som finns uppställda i
internationella organisationens reglemente.
Klubbens intyg för understöd som krävs för posten gäller endast för ansökan av posten i fråga. En
Lion kan ställa upp som kandidat för endast en öppen post åt gången.
Om distriktsguvernörens eller vice distriktsguvernörens post blir ledig, väljs en ny
distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör för den resterande verksamhetsperioden enligt
organisationens och förbundets stadgar och reglementen.
Om vice distriktsguvernörens post blir ledig, utlyser distriktsguvernören en ny 30 dagars
ansökningsperiod. Den nya vice distriktsguvernören väljs för den återstående
verksamhetsperioden på ett möte som kallat samman nämnda distrikts distriktsguvernör, (vice
distriktsguvernör), områdets ordförande, zonordföranden samt distriktssekreteraren och
distriktskassören eller distriktssekreteraren-kassören och de tidigare internationella presidenter,
tidigare internationella ledare och tidigare distriktsguvernörer, som fullgjort sina åligganden och
är medlemmar i en av distriktets klubbar som fullgjort sina åligganden och erhållit charterbrevet.
Distriktsguvernören sammankallar mötet och det måste hållas inom 45 dagar efter att posten
blivit ledig. Om vice distriktsguvernörens post är fortfarande ledig under distriktets årsmöte, kan
vilken som helst lämplig lion ställa upp som kandidat och distriktets årsmöte bestämmer om
valet.
Distriktets extraordinarie möte hålls då mötet så bestämmer eller då minst en tiondel (1/10) av
lionsklubbarna skriftligen anhåller därom hos styrelsen för behandling av ett speciellt ärende.
Mötet bör hållas inom två (2) månader från den tidpunkt, då det vederbörligen anhållits om
distriktets extraordinarie möte.
Distriktsmötets justerade protokoll skall skickas inom 60 dagar från mötet till samtliga klubbar i
distriktet.
6. DISTRIKTSMÖTETS REPRESENTANTER
Klubbar, som fullgjort sina åligganden, har rösträtt på distriktsmötet.
En klubb har fullgjort sina åligganden då den erlagt sina obetalda anslutnings- och
medlemsavgifter, och avgifter får erläggas ända tills granskningen av fullmakter slutar.
Till distriktsmötet har varje lionsklubb, som fullgjort sina åligganden, rätt att befullmäktiga ett
antal röstberättigade representanter, som bestäms på basen av antalet medlemmar i klubben,
som varit medlemmar i ett år och en dag i klubben enligt situationen i Finlands Lionsförbunds
medlemsregister den 1 mars under årsmötesåret så, att det varje fullt tiotal medlemmar ger en
representant. Om medlemsantalet med minst fem överskrider fullt tiotal blir det en representant
för deras del, men i varje fall har klubben rätt att befullmäktiga åtminstone en (1) person. Varje
lionsklubb med rättslig handlingsförmåga som bildats efter den 1 mars året före årsmötesåret och
som registrerats i Finlands Lionsförbunds medlemsregister senast den 1 mars under
årsmötesåret, har rätt till att befullmäktiga en (1) röstberättigad representant till mötet.
Klubben bör bemyndiga nuvarande eller tidigare distriktsguvernör, som är aktiv medlem och
fullgjort sina åligganden i en lionsklubb att delta som befullmäktigad representant i sitt distrikts
årsmöten. Dessa räknas dock inte med i klubbens totala antal representanter på dessa möten.

På mötet har varje befullmäktigad representant en röst. Beslut, som kräver omröstning, fattas
med enkel majoritet. Lotten avgör vid jämnt resultat, i annat fall väljs det anförande som
ordföranden understöder. Val förrättas med slutna valsedlar och för att bli vald bör
distriktsguvernörs- och vice distriktsguvernörskandidaterna få enkel majoritet av avgivna röster.
Definitionen av enkel majoritet är en röst mer än hälften av godkända avgivna röster utan att
beakta blanka och nedlagda röster. Om ingen av kandidaterna får enkel majoritet i valet,
förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått mest röster under den första
omröstningen.
En befullmäktigad representant får inte överlåta en fullmakt som erhållits av klubben åt någon
annan.
7. NAMNTECKNINGSRÄTT
Distriktsguvernören ensam eller vice distriktsguvernören tillsammans med distriktssekreteraren
eller -kassören eller med annan person som styrelsen utsett har rätt att teckna distriktets namn.
8. FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Förbundet erlägger distriktsmedel åt distriktet enligt förbundets reglemente för distriktsmedel.
Medel, som insamlats på åtgärd av förbundet, distriktet och klubben, eller för ett bestämt
ändamål, får inte användas till att täcka andra kostnader än sådana, som förorsakats av
ifrågavarande insamling. Distriktet kan bilda fonder som stöd för dess verksamhet samt motta
donationer. De medel, som förbundet överlåter åt distriktet inom ramen för den godkända
budgeten, är förbundets medel i bokföringen och ingår därmed i förbundets bokslut vid
verksamhetsperiodens slut. En eventuell inbesparing i distriktet överförs till att användas under
distriktets följande verksamhetsperiod och detta bör framgå ur ifrågavarande periods bokslut.
Möjliga medelinsamlingar på distriktets område för distriktsverksamhetens finansiering måste det
alltid beslutas om på distriktets årsmöte. I distriktet kan det också förekomma självständig
medelinsamling mot ersättning (t.ex. distriktstidningen).
9. SPECIALBESTÄMMELSER
Detta reglemente häver alla tidigare reglementen för distriktet eller andra administrativa beslut
som angår förfarande i reglementet.
Ändringar i detta reglemente kan göras med distriktsmötets beslut ifall förslaget fått minst tre
fjärdedelars (¾) understöd av de avgivna rösterna.
Detta reglemente träder i kraft då distriktsmötet godkänt det och förbundets guvernörsråd
bekräftat det.
Distriktsstyrelsen besluter om mästerskapstävlingar inom distriktet och arrangörer för andra
distriktsevenemang (Lionsklubb i distriktet). Klubben bör hos distriktsstyrelsen ansöka om rätt
arrangera evenemang under innevarande period senast 15 januari föregående period. Ansökan
riktas till distriktsguvernören.
Då distriktet upplöses eller blir nedlagt, används dess medel och egendom till förmån för
lionsverksamheten på distriktets område.
Utöver detta reglemente följs gällande bestämmelser i Finlands föreningslag samt organisationens
och förbundets stadgar och reglementen. Av reglementet har gjorts en svensk översättning, i
konfliktsituation följs den finskspråkiga originalversionen.
Godkänts på distriktets årsmöte 26.4.2014.
Fastställt xx.xx.2014 av guvernörsrådet

