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ILMOITUS KLUBIN UUDELLEENAKTIVOINNISTA 

 
 

 
 

Klubin nimi     Klubin numero   Piiri 
 
 
Seuraavat asiat tulee suorittaa ennen kuin tämä lomake lähetetään: 

 
Klubi on maksanut aikaisemmat velat (kopio kuitista liitteenä).  
 
Klubilla on vähintään kymmenen jäsentä. 
 

 
Klubilta veloitetaan suoraan US$35 per uusi jäsen ja puolivuosittaiset jäsenmaksut sen jälkeen kun klubi on aktiivisessa 
tilassa.  

 
 

KLUBIVIRKAILIJAT  
 

1. PRESIDENTTI 
 
  

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
  
 

2. ENSIMMÄINEN VARAPRESIDENTTI  
 

 
Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
  
 

3. SIHTEERI 
  

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
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Osoite                          Postinumero 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 

4. RAHASTONHOITAJA  
 

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 

 
 

5. JÄSENJOHTAJA 
 

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 

6. PALVELUJOHTAJA  
 

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 

7. MARKKINOINTIVIESTINNÄN JOHTAJA 
  

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
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8. LCIF-KOORDINAATTORI 
 

Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
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MUUT JÄSENET 
 

9. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
 
  

10. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     

 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
 
  

11. Nimi      Jäsennumero  Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen) 
    

 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
  

12. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DA-970.FI 8/17 
 

 
  

13. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
  

14. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
  

15. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
  

16. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
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17. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
  

18. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
  

19. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
 
 
 
  

20. Nimi      Jäsennumero   Entisen klubin nimi ja numero (jos siirtojäsen)
     
 

Osoite                          Postinumero 
 
                  
       Perheyksikkö           Kyllä      
Kummin nimi ja numero (jos uusi jäsen)         Ei Perheen pääjäsen (jos perheyksikkö) 
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OPASLION   (valinnainen) 
 
Klubipresidentin ja piirikuvernöörin yhteisellä päätöksellä seuraava lion tulee toimimaan klubin opaslionina.   
 
 
Nimi: ____________________________________________________________    Jäsennumero: __________________ 
 
Klubin nimi: ________________________________________________________    Klubin numero: _____________________ 
 
Sähköposti: _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Klubipresidentin allekirjoitus                                                                         Pvm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIIRIVIRKAILIJOIDEN ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
Nämä allekirjoitukset todistavat että tämä lomake ja virkailijoiden ilmoituslomake on täytetty oikein. Lähetä lomake Eurafrican -
osastoon Lions Clubs Internationalin päämajaan osoitteella eurafrican@lionsclubs.org tai faksilla numeroon 630-706-9058. 
 
 

Piirikuvernöörin allekirjoitus           Pvm 
 
 
 

Ensimmäisen varapiirikuvernöörin allekirjoitus           Pvm 
 
 
 

Lohkon puheenjohtajan allekirjoitus             Pvm 
 

mailto:eurafrican@lionsclubs.org
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