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Teemaklubikoordinaattorin hakemus 
Ohjelma on voimassa 1. heinäkuuta 2017 - 30. kesäkuuta 2020. 

HAKIJAN TIEDOT 

Sukunimi  Etunimi  Jäsennro  

Osoite  

Maa  Osaan seuraavia kieliä:  

Puhelin  Sähköposti   

Oma piirisi  Kuinka pitkään olet ollut lionjäsen? 

 

Minkälaisia teemaklubeihin liittyviä 

mahdollisuuksia olet huomannut ja joita 

haluat edistää?   

Kuvaile yksityiskohtaisesti. 

Klubi 1 

Klubi 2 

Klubi 3 

Muita suunnitteilla olevia klubeja tai muita 

tietoja, jotka haluat kertoa meille: 

 

Mitkä henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot 

pätevöittävät sinut toimimaan teemaklubin 

koordinaattorina?  

 

Miten monen uuden klubin perustamiseen 

olet osallistunut tai olet itse perustanut?                     

(listaa nimet ja piirit)  

 

Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot: 

 

 Opaslion 

 Uuden klubin perustaja 

 Laajennuspalkinnon saaja 

Monenko uuden jäsenen kummina olet toiminut? (ilmoita numero) _____ 
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SUOSITUKSET 

Ilmoita kolmen lionin nimet, jotka antavat suosituksen nimityksellesi tähän virkaan. 

Nimi  Suhde  

Arvo  Puhelin 
 

Sähköposti  

Nimi  Suhde  

Arvo  Puhelin 
 

Sähköposti  

Nimi  Suhde  

Arvo  Puhelin 
 

Sähköposti   

PIIRIN ALLEKIRJOITUKSET - PAKOLLISET 

  

Piirikuvernööri  Pvm Piirin GMT-koordinaattori Pvm 

Piirin nro  

Piirin kommentit:  

VASTUUVAPAUS JA ALLEKIRJOITUS 

Jos hakemukseni Teemaklubien koordinaattoriksi hyväksytään, ymmärrän että saan korvaukset hyväksytyistä kuluista, jotka 

liittyvät Teemaklubien kehittämissuunnitelmaan vain siinä tapauksessa, että tuloksena on vähintään kolme uutta klubia 

ja/tai 100 uutta jäsentä uusissa teemaklubeissa.  Sinun tulee lähettää erillinen Teemaklubien kehityssuunnitelma jokaisesta 

piiristä, jossa aiot toimia. 

 Ymmärrän, että korvaukset hyväksytyistä kuluista Teemaklubiohjelman puitteissa eivät saa ylittää: Vaalipiirin 
alueella - US$2 000; Vaalipiirin ulkopuolella - US$5 000.  

 Hakemusten hyväksyminen riippuu toimivuodelle varatuista Teemaklubiohjelman varoista.  

 Teemaklubiohjelman koordinaattorin hakemusten tulee olla perillä LCI:ssa viimeistään 30. syyskuuta 2019. 

 Piirikuvernöörin virassa toimivat lionit eivät voi samanaikaisesti toimia Teemaklubikoordinaattorina, kuten hallitus 
päätti kesäkuun 2018 kokouksessa. 

 

Perustamishakemusten eräpäivät - Täytetyt klubin perustamishakemukset, jotka Kansainvälinen päämaja Oak Brookissa, 

Illinoisissa, USA:ssa, on vastaanottanut viimeistään 20. kesäkuuta toimiston aukioloajan päättymiseen mennessä, tullaan 

käsittelemään meneillään olevan toimivuoden aikana. Hallituksen sääntökokoelma, Luku 10 

Vakuutan, että antamani vastaukset ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä omien tietojeni mukaan.  

Ymmärrän, että kaikkien vaatimusten täyttäminen ei takaa, että minulle myönnetään Teemaklubikoordinaattorin virka. 

Allekirjoitus  Pvm  

Lähetä täytetty lomake osoitteella: Lions Clubs International - Membership Development Division 

300 W. 22nd Street - Oak Brook, IL 60523      Sähköposti: specialtyclubs@lionsclubs.org 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org
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