
Hallituksen leo-lion yhteyshenkilön virka on jännittävä mahdollisuus leo-lion -jäsenille palvella Lions Clubs Internationalin 
hallituksessa. 

Joka vuosi valittu uusi kansainvälinen presidentti nimittää kaksi leo-lionia toimimaan hallituksen yhteyshenkilöinä. Tämän 
vuoksi on mahdollista, että nämä nimitykset tehdään vasta heinäkuussa.

HALLITUKSEN LEO-LION YHTEYSHENKILÖ - NIMITYKSET

Aivan kuten muutkin hallitukseen nimitetyt jäsenet, hallituksen leo-lion yhteyshenkilöt valitsee Lions Clubs Internationalin 
kansainvälinen presidentti. Tässä roolissa yhteyshenkilön on toimittava samanaikaisesti asioiden edistäjänä, neuvonantajana 
ja virallisena edustajana. Yhteyshenkilöt ovat säännöllisesti yhteydessä hallituksen jäseniin, päämajan henkilökuntaan sekä 
maailman leoihin ja lioneihin. Yhteyshenkilöt palvelevat yhden vuoden toimikauden Lions Internationalin hallituksessa. Heillä 
ei ole äänioikeutta ja he toimivat resurssina hallitukselle ja edustavat nuoria maailmanlaajuisesti. Yhteyshenkilöt sitoutuvat 
käyttämään tähän tehtävään huomattavan paljon aikaa ja he matkustavat usein pitkiä aikoja vuoden aikana. Toisen leo-lionin on 
edustettava vaalipiirien vuorottelua, jotta varmistetaan, että jokainen vaalipiiri on edustettuna kahdeksan vuoden jakson ajan. 
Toinen leo-lion voi edustaa mitä tahansa vaalipiiriä. 

KELPOISUUSEHDOT

Voidakseen toimia tässä tehtävässä, kaikkien ehdokkaiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 � Ehdokkaiden tulee olla nykyisiä hyvässä asemassa olevia leo-lioneita aktiivisessa lionsklubissa. 
 � Jokaisen yhteyshenkilön on oltava 18-35-vuotiaita. 
 � Hakijoilla on oltava vähintään viiden vuoden kokemus leona, leo-lionina tai näiden kahden jäsenyystyypin yhdistetystä 

kokemuksesta.

 � Ehdokkaat ovat aiemmin toimineet klubin presidenttinä tai sitä korkeammalla tasolla.

TÄRKEIMMÄT VASTUUT

 1. Palvella resurssina Lions Clubs Internationalin hallituksen jäsenille ja osallistua hallituksen kokouksiin.

 2. Lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä nuorten osallistumismahdollisuuksista LCIF:n /Lions Internationalin toimintaan.

 3.  Tehdä yhteistyötä Leoklubiohjelman neuvoa-antavan toimikunnan jäsenten ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) 
johtajien kanssa.

 4. Tehdä yhteistyötä virtuaalisesti LCIF:n henkilökunnan ja Nuorten lionien ja leojen osaston henkilökunnan kanssa.

 5. Avustaa nuorille tarkoitettujen vuosikokoustapahtumien suunnittelussa ja koordinoinnissa. 

 6. Kommunikoida jäsenten kanssa, pitää julkisia puheita tapahtumissa ja osallistua verkkoseminaareihin tarpeen mukaan.

 7.  Osallistua säännöllisiin puhelinkokouksiin ja henkilökohtaisiin kokouksiin nimettyjen hallituksen toimikuntien ja muiden 
hallituksen jäsenten kanssa.

 8.  Osallistua aktiivisesti Lions Internationalin hallituksen pysyviin toimikuntiin tarjoamaan nuorison/nuorten jäsenten 
näkökulmia. 

 9.  Matkustaa hallituksen kokouksiin, lionien foorumeihin ja leofoorumeihin yhteydenpitoon jäsenten kanssa, edustamaan 

Lions Internationalia ja toimimaan nuorten lionien ja leojen äänenä. 

Hallituksen leo-lion yhteyshenkilö

LEO-LION

Tästä roolista kiinnostuneita kannustetaan harkitsemaan tehtävän hoitamiseen vaadittavaa 
aikaa ja tutustumaan Hallituksen sääntökokoelman Lukuun 3 H. lisätietojen saamiseksi. 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä membership@lionsclubs.org.

LLBL FI 5/21

https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_3_en.pdf?v=2
mailto:membership%40lionsclubs.org?subject=

