Hyvä lionspresidentti

Bästa lionspresident

Joensuussa 9.–11.6.2017 pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti pidetään Suomen Lions-liitto ry:n 65.
vuosikokous 8.–10.6.2018 Oulussa.

Enligt beslut av årsmötet 9-11.6.2017 i Joensuu håller
Finlands Lionsförbund rf sitt 65:e årsmöte 8–10.6.2018 i
Uleåborg.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähettämään
edustajansa vuosikokoukseen.

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land till att sända
sina representanter till årsmötet.

Lions-liiton sääntöjen § 9 mukaan jokaisella hyvässä asemassa olevalla lionsklubilla on oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia seuraavasti:

Enligt § 9 i Lionsförbundets stadgar har varje lionsklubb
som fullgjort sina åligganden rätt att befullmäktiga ett antal
röstberättigade representanter enligt följande:

Ennen 30.4.2017 perustetut klubit, joiden jäsenet ovat
olleet klubissa vuoden ja päivän 30.4.2018 mennessä:

Lionsklubbar, som bildats före 30.4.2017 och vars medlemmar varit i klubben ett år och en dag före 30.4.2018:

Jäseniä		
14 tai alle
15–24		
25–34		
35–44		
45–54		
55–64		

Medlemmar
14 eller mindre
15–24		
25–34		
35–44		
45–54		
55–64		

Edustajia
1
2
3
4
5
6

30.4.2017 tai sen jälkeen perustetulla lionsklubilla, joka
on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään 30.4.2018, on oikeus valtuuttaa yksi äänioikeutettu
edustaja. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin oikeus osallistua
vuosikokoukseen.
Jokaisella kansainvälisellä johtajalla, entisellä kansainvälisellä johtajalla, piirikuvernöörillä sekä entisellä piirikuvernöörillä, joka on hyvässä asemassa olevan lionsklubin
toimiva ja hyvässä asemassa oleva jäsen, on oikeus
osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin eikä häntä lasketa klubinsa
edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.
Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoittautumisen yhteydessä esittävät klubin varmentaman
pöytäkirjanotteen tai valtakirjan heidän nimeämisestään
klubinsa edustajiksi.
Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit
perheineen ja leot.

Representanter
1
2
3
4
5
6

Lionsklubbar, som bildats 30.4.2017 eller senare och som
registrerats i Finlands Lionsförbunds medlemsregister senast 30.4.2018, har rätt att befullmäktiga en röstberättigad
representant. Varje medlem har dock rätt att delta i mötet.
Varje internationell direktor, tidigare direktor, distriktsguvernör samt tidigare distriktsguvernör, som är aktiv medlem i en lionsklubb som fullgjort sina åligganden och som
själv fullgjort sina åligganden, är berättigad att delta som
befullmäktigad representant på sitt distrikts och multipeldistrikts årsmöten och räknas inte med i klubbens totala
antal representanter på dessa möten.
Som officiella representanter för klubben betraktas de
lions, som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt
protokollutdrag eller fullmakt, som anger att de utsetts till
klubbens representanter.
Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i
årsmötet och till de tillställningar, som arrangeras i samband med detta.
Välkommen!

Tervetuloa!
Vuosikokouksessa käsiteltävä aineisto löytyy
liiton kotisivuilta: https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
kokousmateriaaleja/vuosikokous_2018/

Material som behandlas på årsmötet finns på förbundets
webbsida: https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/vuosikokous_2018/
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Puhelinäänestyksen ja
Viestiseinän ohjeet

Direktiv för telefonomröstning och
MessageWall

Äänestykset ja vaalit tekstiviesteillä
Vuosikokouksessa äänestäminen tapahtuu tänäkin vuonna
tekstiviestillä. Tekstiviestinumero on 045 739 60300. Numero
kannattaa tallettaa puhelimeen jo valmiiksi. Äänestys tapahtuu
lähettämällä tekstiviestillä äänestysvaihtoehdon tunnus eli kirjain
A, B, C jne. numeroon 045 739 60300. Viestiin ei saa kirjoittaa mitään muuta. Kirjainkoolla ei ole merkitystä eli äänestystuloksessa
huomioidaan sekä A ja a.

Omröstning och val via textmeddelande
Omröstningar under årsmötet sker även i år medels textmeddelande. Textmeddelandenumret är 045 739 60300. Spara numret
redan nu i Din mobiltelefon. Omröstningen sker genom att skicka ett textmeddelande med koden för omröstningsalternativet
(dvs. bokstaven A, B, C osv.) till numret 045 739 60300. Skriv
ingenting annat i meddelandet. Bokstavsstorleken har ingen
betydelse – i röstningsresultatet beaktas både A och a.

Tekstiviestinumero on tänä vuonna normaalihintainen pitkä numero, jotta kaikki kokousedustajat voivat käyttää äänestämiseen
omia henkilökohtaisia puhelimia. Tekstiviestin hinta määräytyy
osallistujan oman sopimuksen mukaan ja on tasoltaan 6–7 senttiä/
kpl.

I år är textmeddelandenumret ett normalprissatt långt nummer,
så samtliga mötesdeltagare kan använda sina egna mobiltelefoner i omröstningen. Textmeddelandets pris bestäms enligt
deltagarens eget telefonavtal och är i genomsnitt ca 6–7 c/
meddelande

Tekstiviestiäänestyksellä säästämme merkittävästi kokoukseen
kuluvaa kokonaisaikaa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa kokousavustajat ovat käytettävissänne ja löydätte heidät kokoustilan
etuosasta.

Genom textmeddelandeomröstning påskyndas mötesförloppet
betydligt. I eventuella problemsituationer kan Du anlita mötesassistenterna, som finns i främre delen av möteslokalen.

Äänestysrutiini kokouksessa
1.
Puheenjohtaja ilmoittaa numeron, johon äänestys-		
viesti lähetetään (näytetään myös screneillä).
Numero on 045 739 60300.
2.
Puheenjohtaja ilmoittaa äänestysvaihtoehtoa tai
vaalin henkilöä vastaavan ”koodin”, joka
tekstiviestillä lähetetään (näytetään myös screeneillä).
”Koodit” ovat kirjaimia aakkosten alusta, esim.
A, B ja C. Kirjainkoolla ei ole merkitystä.
3.
Puheenjohtaja ilmoittaa äänestykseen käytettävän
ajan (esim. 2 min.) ja milloin äänestys alkaa.
Äänestysajan kuluminen näytetään myös screeneillä.
4.
Ennen puheenjohtajan ilmoitusta ”Äänestys alkaa”
tulleita ääniä ei oteta huomioon.
5.
Sen jälkeen, kun puheenjohtaja on todennut äänes-		
tyksen päättyneeksi, viestejä ei oteta huomioon
äänestys tuloksessa.
6.
Järjestelmä estää useampikertaisen äänestykseen
osallistumisen. Toisin sanoen vain ensimmäinen
äänestyskerta otetaan huomioon eli mielipiteen
muutosmahdollisuutta ei ole.
7.
Uutta äänestyskierrosta ei saa aloittaa ennen kuin
järjestelmän valvojalta on saatu lupa uuden
äänestyksen käynnistämiseen.
8.
Puheenjohtaja ilmoittaa äänestyksen tai vaalin
tuloksen välittömästi äänestyksen/äänestysten
päätyttyä.

Omröstningsrutin vid mötet
1.
Ordförande meddelar numret som används för
röstmeddelandet (visas också på screenarna).
Numret är 040 739 60300.
2.
Ordförande meddelar ”en kod” för omröstningsalternativ eller person i ett val. ”Koden” används då
textmeddelandet sänds (visas också på screenarna).
”Koden” är bokstäver i början av alfabetet, exempel		
vis A, B, C. Bokstavsstorleken har ingen betydelse.
3.
Ordförande meddelar den tid som används för om
röstningen (t.ex 2 min.) och när omröstningen börjar
På screenen syns också tillbudsstående tid.
4.
Röster, som avgetts innan ordföranden öppnat
omröstningen, beaktas ej.
5.
Textmeddelanden, som sänts efter att ordföranden
förklarat omröstningen avslutad, beaktas ej i omröstningsresultatet.
6.
Systemet hindrar dubblering. Med andra ord beaktas
endast den första avgivna rösten, vilket betyder, att
man inte kan ändra åsikt senare.
7.
En ny omröstning får inte utföras förrän systemets
övervakare gett tillstånd till att starta en ny omröstning.
8.
Ordförande meddelar resultatet i omröstningen eller
valet omedelbart efter att omröstningen/ omröstningarna slutförts.

Tekstiviestien ohella käytettäneen perinteistä värilipuin suoritettavia ja silmämääräisesti arvioitavia koeäänestyksiä.

Utöver textmeddelanden används omröstningar med traditionella färgade sedlar samt i provomröstningar för ett ungefärligt
resultat.

Viestiseinäkeskustelu
Vuosikokouksen aikana on käytössä myös Viestiseinä, johon voi
lähettää vapaamuotoisia kysymyksiä.

Diskussion via MessageWall
Under årsmötet används också MessageWall, till vilken man kan
sända fritt formulerade frågor.

Kokousväen mielenkiintoa aktivoidaan sekä osallistumismahdollisuutta ja vaikuttavuutta lisätään kokouksessa myös mahdollisuudella lähettää tekstiviesteillä (normaali tekstiviestin hinta)
kommentteja ja/tai kysymyksiä ns. viestiseinäjärjestelmään. Kommenttien asiallisuudesta huolehtivat moderaattorit, joka estävät
asiaankuulumattomien viestien näkymisen. Koska kokousaika ei
riitä kuin muutaman kommentin käsittelyyn, he valitsevat myös
viestit, jotka näytetään kokoussalin screeneillä ajantasaisesti (puheenjohtajan päätöksellä).

Mötesdeltagarnas intresse aktiveras genom möjligheten att via
textmeddelande (normalpris för textmeddelande) skicka kommentarer och/eller frågor och sålunda via ett sk MessageWall
-system delta och påverka i mötet. Sakligheten i kommentarerna
bevakas av moderatorer, som ser till att otillbörliga budskap inte
publiceras. Då mötestiden är knapp, kan endast några kommentarer behandlas. Därför väljer moderatorerna de meddelanden,
som visas på screenen fortlöpande (med ordförandens beslut).

Viestiseinän yhteystiedot kerrotaan vuosikokouksen alussa.
Viestiseinän käyttörutiini
1.
Puheenjohtaja ilmoittaa numeron, johon kommentteja
on mahdollisuus lähettää. Numero on XXXXX.
2.
Viestin muoto: LIONS väli Viestiviestiviesti. (Kirjain-		
koolla ei ole merkitystä).
3.
Moderaattorit toimivat viestien asiallisuuden tarkastajina.
Lisätietoja puhelinäänestystä ja viestiseinää koskevista ohjeista
antaa vuosikokousjärjestäjän nimeämä edustaja.

Finlands Lionsförbund rf

Kontaktuppgifterna till MessageWall meddelas i början av årsmötet.
Instruktion för användning av MessageWall
1.
Ordförande meddelar numret, som det finns möjlighet
att sända kommentarer till. Numret är XXXXX.
2.
Budskapets form: LIONS mellanslag ditt budskap.
(Bokstavsstorleken har ingen betydelse).
3.
Moderatorerna granskar sakligheten i budskapen.
Tilläggsinformation om direktivet för telefonomröstning och
MessageWall fås av den person som utsetts av årsmötesarrangören.

Suomen Lions-liitto ry:n ja Moninkertaispiirin 107 vuosikokous
Årsmötet för Finlands Lionsförbund rf och Multipeldistrikt 107
9.6.2018 Oulu/Uleåborg
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