
Klubin nimi Edustajamäärä/Representant

LC AURA 3

LC AURA/SISU 2

LC BRÄNDÖ-KUMLINGE 1

LC DRAGSFJÄRD 2

LC KAARINA 3

LC KAARINA/CITY 2

LC KAARINA/KATARIINAT 1

LC KARINAINEN/KYRÖ 3

LC KIIKALA 2

LC KIMITO-KEMIÖ 2

LC KISKO 1

LC KOSKI TL 3

LC KUSTAVI 3

LC KUUSJOKI 2

LC KVARNBO 3

LC LEMU/ASKAINEN 1

LC LIETO 3

LC LIETO/LOUKINAINEN 1

LC LITTOINEN 2

LC LOIMAA 3

LC LOIMAA/SINIKELLOT 3

LC LOIMAA/TÄHKÄ 4

LC LOKALAHTI 2

LC MARIEHAMN 5

LC MARTTILA 2

LC MASKU 2

LC MIETOINEN 3

LC MIETOINEN/ULRICAT 2

LC MYNÄMÄKI 3

LC NAANTALI 3

LC NAANTALI SVINGI 1

LC NAANTALI-RAISIO 3

LC NAANTALI/TAWAST 2

LC NAGU/KORPO/HOUTSKÄR 2

LC NOUSIAINEN 2

LC ORIPÄÄ 4

LC PAATTINEN 3

LC PAIMIO 2

LC PAIMIO/AALLOTAR 2

LC PARAINEN-PARGAS 1

LC PERNIÖ 3

LC PERTTELI 2

LC PIIKKIÖ 4

LC PÖYTYÄ 3

LC PÖYTYÄ/AFRODITE 1

LC RAISIO 3

LC RAISIO/MARTINUS 2

LC RUSKO 3

LC RYMÄTTYLÄ/MERIMASKU 3

LC SALO 3

LC SALO-USKELA 2



LC SALO/BIRGITAT 3

LC SAUVO 2

LC SOMERO 4

LC SOMERO/PARATIISI 2

LC TARVASJOKI 1

LC TURKU SIRIUS 2

LC TURKU-ÅBO 3

LC TURKU/ANCORA 1

LC TURKU/ANINKAINEN 2

LC TURKU/ARCHIPELAGO 4

LC TURKU/AURA 1

LC TURKU/AURORA 1

LC TURKU/CITY 2

LC TURKU/HENRIKKI 1

LC TURKU/HIRVENSALO 2

LC TURKU/ILPOINEN 2

LC TURKU/KUPITTAA 2

LC TURKU/LINNA 2

LC TURKU/LUCIA 2

LC TURKU/MARINA 1

LC TURKU/POHJOLA 2

LC TURKU/SUIKKILA 3

LC TURKU/VIOLA 2

LC UUSIKAUPUNKI/MERETTARET 2

LC VAHTO 1

LC VEHMAA 2

LC YLÄNE 2

LC YPÄJÄ 3

LC YPÄJÄ/KATE 1

LC ÅLAND/CULINARIA 3

LC ÅLAND/FREJA 3

LC ÅLAND/SÖDRA 2

9 § Äänimäärät piirikokouksessa 9 § Röstetal vid distriktsmötet

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on Till distriktsmötet kan varje instiftad klubb, som

 suorittanut maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille betalat sina avgifter till organisationen, förbundet

saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden (1) och distriktet, utse en befullmäktigad representant

valitsijahenkilön jokaista täyttä kymmentä (10) per påbörjat tiotal (10) medlemmar. Om

jäsentä kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää medlemsantalet med minst fem överskrider

vähintään viidellä täyden kymmenluvun, fullt tiotal blir det ytterligare en (1)

vielä valtuuttaa yhden (1) valitsijahenkilön. representant för deras del. Medlemsantalet

Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy bestäms på basen av antalet medlemmar i

piirikokousta edeltävän maaliskuun klubben, som varit medlemmar i ett år och

ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä en dag i klubben enligt situationen i

olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin jäsenmäärään medlemsregistret den 1 mars under

lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet årsmötesåret. En klubb har i alla fall rätt att

klubin jäseniä kyseisenä päivänä vähintään befullmäktiga minst en (1) representant.

vuoden ja yhden päivän. Varje klubb som fullgjort sina åligganden och



som bildats efter den 1 mars året före

Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa vähintään årsmötesåret och som registrerats i

yhden (1) valitsijahenkilön. medlemsregistret senast den 1 mars under

Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka årsmötesåret, har rätt till att befullmäktiga en

on perustettu vuosikokousta edeltävän vuoden (1) röstberättigad representant till mötet.

maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty

jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden Varje närvarande representant får rösta med

maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus endast en (1) röst i varje val av funktionär och

valtuuttaa yksi (1) valitsijahenkilö. Jokainen läsnä i ärenden, som distriktsmötet fattar beslut i. Om

oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) inte annat stadgats, fattas beslut med enkel

äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, majoritet. Vid jämt röstetal avgörs val genom

josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, lottdragning, i sakfrågor blir beslutet det förslag

päätökset tehdään yksinkertaisella äänten ordförande röstar för.

enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa Varje befullmäktigad representant bör tillhöra

ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, en klubb, som skött sina åligganden och bör

jota puheenjohtaja on kannattanut. som medlem ha skött sina åligganden. En klubb

Jokaisen valitsijahenkilön tulee kuulua johonkin anses ha skött sina åligganden, om den betalat

hyvässä asemassa olevaan klubiin piirissä, hyvässä sina avgifter till organisationen, förbundet och

asemassa olevana jäsenenä. Klubi saavuttaa hyvän distriktet. Värdigheten bör ha uppfyllts innan

aseman suorittamalla velkana olevat maksunsa den i stadgarna utsatta tiden för granskning

järjestölle, liitolle ja piirille. Hyvä asema on fullmakterna granskas löper ut.

saavutettava ennen kuin valtakirjojen tarkastus po. Klubben bör bemyndiga nuvarande eller tidigare

kokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. distriktsguvernör, som är aktiv medlem och

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja fullgjort sina åligganden att delta som

hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle befullmäktigad representant i sitt distrikts årsmöten.

piirikuvernöörille valtuutus osallistua Dessa räknas dock inte med i klubbens totala antal

täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. representanter på dessa möten.

Heitä ei lasketa klubinsa edustajien

kokonaismäärään näissä kokouksissa.





betalat sina avgifter till organisationen, förbundet

och distriktet, utse en befullmäktigad representant



befullmäktigad representant i sitt distrikts årsmöten.

Dessa räknas dock inte med i klubbens totala antal


