
Lördag 27.4.2019 
m/s Amorella, Mariehamn 

Lionsdistriktets 107-A årsmöte 2019,  
mötesdelegaternas 

 

FULLMAKT 

  
Lions Club _________________________________________ 
 
befullmäktigar nedan nämnda lion att representera klubben på Lionsdistriktets 107-A årsmöte 
27.4.2019: 
 
Våra officiella delegater är: 
 
1. __________________________________   2. ________________________________ 
 
3. __________________________________   4. ________________________________ 
 
5. __________________________________   6. ________________________________ 
 
Vi försäkrar även att vår klubb har erlagt sin medlemsavgift såväl till Finlands Lionsförbund som till 
Lions Club International. 
 

Registrering av PDG – delegater  
 

Lions Club ________________________________________ 
 
anmäler nedannämnda lion till Lionsdistriktets 107-A årsmöte 27.4.2019 
 
Följande tidigare distriktsguvernörer (PDG) registrerar sig:  
 
1. __________________________________   2. ________________________________ 
 
3. __________________________________   4. ________________________________ 

 
Då man med denna blankett har registrerat sig i samband med anmälan ger det enligt Lions Club International LCI-
organisationens stadgar, nämnda i V kapitlet § 8, rösträtt i val och beslutsärenden åt tidigare distriktsguvernörer 
oberoende av den egna klubbens registrering och antal delegater. 

 
_____________________________________ _______/_____ 2019  
ort     tid  

 
____________________________________________ ___________________________________ 
president     sekreterare  

 
____________________________________________ ___________________________________ 
namnförtydligande    namnförtydligande 
 

OBS! 
Alla mötesdelegater anmäls på denna ända och samma fullmakt. 
Mötesmaterialet som hör till klubben och används vid mötet överlämnas endast till de registrerade mötesdelegater som 
nämns i fullmakten och som har legitimerat sig. 
 

Varje klubb, som har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, har rätt att befullmäktiga röstberättigade representanter till 
ett antal som bestäms av antalet medlemmar registrerade i Finlands Lionsförbunds medlemsregister den första mars 
årsmötesåret och som har varit klubbmedlemmar i ett år och en dag. Klubben kan befullmäktiga en representant för varje 
fullt tiotal medlemmar i klubben. Om medlemsantalet med minst fem överskrider fullt tiotal ger detta ytterligare en 
representant. Under alla omständigheter har klubben rätt att befullmäktiga åtminstone en (1) representant.  Varje 
lionsklubb med rättshandlingsförmåga som har grundats efter 1 mars året före årsmötesåret och som har införts i 
Finlands Lionsförbunds medlemsregister senast 1 mars årsmötesåret, har rätt att befullmäktiga en (1) röstberättigad 
representant till mötet. 
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