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Kokouspaikka (paikkakunta)      

Kokous alkoi        Päättyi                                                       

 

Kokouspvm       

Seuraava kokouspvm      

Paikalla olleet klubit ja virkailijat 
Klubin nimi/numero Presidentti   Sihteeri 
1.          

2.         

3.         

4.         

 

Klubin nimi/numero Presidentti   Sihteeri 
5.      

6.         

7.         

8.         

Yhteenveto 
  
1. Järjestääkö jokainen klubi palveluaktiviteetteja?    Kyllä    Ei    Jos "ei", listaa nämä klubit    

                

                

2. Onko jokaisella klubilla jäsenhankintasuunnitelma?     Kyllä    Ei    Jos "ei", listaa nämä klubit    

                 

3. Pitävätkö kaikki klubit hallituksen kokouksia vähintään kuukausittain? Kyllä    Ei    Jos "ei", listaa nämä klubit      

                 

4. Onko jokaisella klubilla PR-suunnitelma? Kyllä     Ei     Jos "ei", listaa nämä klubit    

                 

5. Havaitsitko esteitä menestymiselle? Kyllä    Ei    Kommentteja      

                

                

6. Mitkä klubit menestyvät ja miksi?     

                

                

7. Millä tavoin piiri voisi tukea klubeja enemmän?     

    

8. Onko lohko järjestänyt johtajakoulutusta tai muilla aktiviteeteillä rohkaissut jäsenkasvua?      

   

    

9. Ovatko kaikki klubit tietoisia Erinomaisen klubin palkinnosta? Kyllä    Ei    Kommentteja    

   

                 

10. Onko jokaisella klubilla oma verkkosivu?  Kyllä    No       Ovatko kaikki klubit tietoisia e-klubitalosta?  Kyllä    Ei      

Jos "ei", listaa nämä klubit         

         
 
Allekirjoitus        Lohkonro.     Aluenro.     Piirinro.   
   Lohkojohtaja 
Lähetä raportti piirikuvernöörille, piirin GMT- ja GLT-koordinaattoreille, alueen puheenjohtajalle ja LCI:hin osoitteella 
eurafrican@lionsclubs.org. 

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan raportti 
Piiri        Alue       Lohko       
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