Lions Clubs
International
MD 107 Finland

Lohkon
puheenjohtajan
vuosikello

Lions toiminnan edistäjä ja kehittäjä
•

Sinä lohkonpuheenjohtajana olet piirisi toiseksi tärkein toimihenkilö
piirikuvernöörin jälkeen

•

Rohkaiset, ylläpidät ja kehität klubien yhteistyötä lohkosi ja paikkakuntasi
alueella.
•

Voi olla jopa tarkoituksenmukaista pitää joskus paikkakunnan lohkojen yhteinenkin
kokoontuminen, varsinkin, jos klubien aktiviteetit kohdistuvat alueella samoihin
kouluihin ja laitoksiin.

•

Tuet presidenttejä klubin johtamistehtävässä ja autat ja neuvot lohkosi
presidenttejä piirikuvernöörin tavoitteiden toteuttamisessa

•

Saat hienon mahdollisuuden tutustua lohkosi muiden klubien toimintaan ja saat
ideoita oman klubisi toimintaan
•
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Suositellaan, että käyt kerran kaudessa kussakin lohkosi klubissa, joko hallituksen
kokouksessa tai klubikokouksessa
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Toimit piirihallituksen jäsenenä
• Olet piirihallituksen jäsen ja osallistut kaikkiin piirin ja
piirihallituksen kokouksiin
• Vastaat omalta osaltasi lohkosi sisällä piirikuvernöörin
tavoitteiden toteutumisesta
• Olet aktiivinen toimija ja viestinviejä klubien ja piirin välillä
• Olet raportointivastuussa piirikuvernööritiimille

• Olet oman alueesi aluetiimin jäsen
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Toimit lohkon puheenjohtajana
•
•
•
•
•
•
•

Toimit yhteistyössä piirin GAT –organisaation (GLT, GMT ja GST) kanssa
(koulutus, jäsen ja palvelu) ja tuot sen tavoitteita esille lohkossasi
Pidät esillä ajankohtaisia LCIF ja ARS asioita klubivierailuilla ja lohkon
kokouksissa
Seuraat lohkon klubien MyLION ja MyLCI kirjauksia ja tarvittaessa ohjaat
käytössä, tarvittaessa otat yhteyttä piirin MyLION/MyLCI tukihenkilöön
Toimit tarvittaessa ja pyydettäessä alueen puheenjohtajan sijaisena
Olet seuraavan kauden lohkon puheenjohtajan mentori ja tukihenkilö
Kartoitat mahdollisuuksia perustaa uusia klubeja lohkoosi
Tuet piirin yhteistyötä ja kehityshankkeita
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Lohkon kokoukset
•

Kutsut lohkosi klubien edustajat vähintään 2 kertaa kauden
aikana lohkonkokoukseen ja käyt heidän kanssaan läpi
piirikuvernöörin tavoitteiden toteutumista ja aikatauluja sekä
klubien tilannetta, toimit kokouksen puheenjohtajana ja
huolehdit siitä, että kokousmuistio toimitetaan
kuvernööritiimille ja aluejohtajalle, kutsut alustajan lohkon
kokoukseen ja otat esille ajankohtaisia aiheita.

•

Kokous kannattaa pitää mukavana ja rentona tilaisuutena,
jossa eri klubien edustajilla on mahdollisuus tutustua
toisiinsa ja rakentaa keskinäistä yhteistyötä

•

Jäljempänä on otsikkotasolla kolmen kokouksen ohjelma,
voit tuunata niistä sopivan aihelistan omiin kokouksiisi
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Kokoukseen kutsut
•
Klubien presidentit
Heidätkin voit kutsua
•
Klubien 1.
varapresidentit (GLT)
•
Klubien sihteerit ja
rahastonhoitajat
•
Klubien jäsenjohtajat
(GMT)
•
Klubien palvelujohtajat
tai
aktiviteettitoimikunnan
puheenjohtajat (GST)
•
Klubien LCIF / ARS
vastaavat
•
Kiinnostuneet lionit
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Syyskuun kokous
•

Toimintakauden teemojen ja organisaation
esittely

•

Jäsenmäärät toimintakauden alussa ja
kehitysnäkymät

•

Tulevat koulutukset ja koulutustarpeiden
kartoitus

•

Jäsenohjelma, koko kausi on
jäsenhankinta-aikaa

•

Klubien toimintasuunnitelmien esittely

•

Kartoita aktiviteetit ja klubien välinen
yhteistyö, muut mahdolliset yhteistyökuviot

•

Hyvän Päivä valtakunnallinen
palvelupäivä

•

Rauhanjulistekilpailu

•

Valtakunnalliset ja piirin aktiviteetit

•

Joulukortit ja arvat

•

Mahdollinen LCIF / ARS info

•

Toivomukset piirin suuntaan

•

Kartoita piirin mahdollisuudet auttaa klubeja,
tarvitaanko MyLION/MyLCI jatkokoulutusta
tai muuta koulutusta
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Marraskuun kokous
•

Lyhyet raportit klubien toiminnasta, jäsenmäärän kehitys, osallistumisaktiivisuus

•

Uusien jäsenten vastaanotto, kummien velvollisuudet

•

Nuorisovaihto ja Quest

•

Klubialoitteet Suomen Lions-liiton ja piirin vuosikokouksiin viimeistään 15.1.

•

Ehdokkuudet Suomen Lions-liiton ja piirin virkoihin viimeistään 15.1.

•

Hakeminen piirin virkoihin

•

Ehdokas seuraavan kauden lohkon puheenjohtajaksi

•

Mahdollinen asiantuntijaluento

•

Info piirin ja liiton järjestämistä koulutuksista
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Maaliskuun kokous
•

Lyhyet raportit klubien toiminnasta, jäsenmäärän kehitys, osallistumisaktiivisuus

•

Muistutus virkailijakoulutuksesta piirin vuosikokouksen yhteydessä tai muuna
ajankohtana

•

Klubien seuraavan kauden virkailijatiedot ja jäsenrekisteritietojen päivitys
MyLCI:iin ja kotimaiseen jäsenrekisteriin klubin vaalikokouksen jälkeen

•

Tulevat vuosikokoukset

•

Presidentin palkitsemismahdollisuudet

•

Mahdollinen asiantuntijaluento

•

Tilinpäätös ja tilintarkastus

•

Hallitusten vaihtokokoukset
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