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1. Vilken är den senaste anmälningsdagen: 7.6.2021 

2. Vem kan göra anmälningar? 

2.1. Den innevarande periodens presidenter, administrativa funktionärer och klubbens sekreterare 

3. Vem kan man anmäla? 

3.1. Sekreteraren anmäler till mötet de röstberättigade representanter som klubben valt och om 

vilka man  i anmälningssystemet använder termen ”viralliset edustajat” (officiella 

representanter), DG:n och PDG:n 

4. Vad behöver man för anmälningen? 

4.1. E-postadress. Det är skäl för sekreteraren att kontrollera e-postadressernas riktighet i MyLCI-

systemet för alla som man anmäler. 

4.2. Telefonnummer. Det telefonnummer som den röstberättigade representanten använder vid 

röstningstillfället. 

4.3. Fullmakt. Vid anmälningen behöver man en fullmakt undertecknad av klubben (t.ex. i PDF-

format), i vilken man antecknat namnen på de röstberättigade representanter som klubben valt. 

Fullmakten bifogas till varje anmälning. PDG, DG, red ut med sekreteraren. 

OBS! Namnge fullmaktsfilen så att namnet börjar med namnet på din klubb, t.ex. ”Lions Club 

Turku_Linna (ersätt eventuella /-märken med nedsänkt streck). Fullmakten är obligatorisk (även 

för DG:n och PDG:n) 

OBS! I Finlands Lionsförbunds anmälningssystem anmäler man endast klubbens 

röstberättigade representanter som deltar i mötet, medräknat PDG:n, DG:n och IPDG:n. Då 

det är fråga om ett virtuellt möte som man genomför med GoToWebinar-systemet (GTW), 

bör representanten skilt registrera sig GTW-systemet för att delta i mötet. Andra än 

representanterna får en länk som gör det möjligt att strömma mötet. 
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5. Hur börjar man? 

5.1. Anmälningen görs via Finlands Lionsförbunds medlemsregister. 

5.2. Klicka med musen på följande länk: https://www.lions.fi/rekisteri/  

Alternativt kan du skriva eller kopiera in adressen direkt på webbläsarens adressrad. Sidan som 

öppnas: 

 

 
 

5.3. Ge ditt användarnamn och ditt lösenord. Ifall du inte har lösenord eller inte kommer ihåg det, 

följ direktiven som finns på sidan. 

5.4. Om du i organisationen har olika uppgiftstitlar som är kopplade till rättigheter i 

medlemsregistret, välj uppgiften på klubbnivå på den sida som öppnas som följande. Därefter 

öppnas följande sida:  

 
 

  

https://www.lions.fi/rekisteri/
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6. Medlemsregistrets huvudmeny 

6.1. I huvudmenyn, välj ”Ilmoittautuminen tilaisuuksiin” (anmälning till evenemang) 

 

7. Börja anmälningen  

7.1. Man inleder anmälningen på den sida som öppnas: 

  
 
7.2. Om du anmäler den första röstberättigade representanten, klicka på länken ”Ilmoita osallistuja” 

(anmäl deltagare). Följande sida öppnas: 
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7.3. I punkten ”Osallistujatunnus” (deltagarbeteckning) finns som antagande ditt eget namn. Om du 

själv anmäler dig till mötet, klicka på ”Jatka” (fortsätt). 

7.4. Om du till mötet anmäler en annan röstberättigad representant i din klubb, öppna 

rullgardinsmenyn och välj från listan den person som du ska anmäla. Följande sida öppnas 

automatiskt: 

 
7.5. För röstningen, skriv in i fältet ”Äänestyspuhelinnumero” (röstningstelefonnummer) numret på 

den telefon som den röstberättigade representanten tar med till mötessituationen (utan 

landsnummer eller specialmärken). 
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8. Bifoga fullmakten till anmälningen 

8.1. OBS! Det är obligatoriskt att bifoga fullmakten som bilaga. Du kan inte bekräfta anmälningen 

om fullmakten inte finn bilagd. 

8.2. Börja med att klicka på ”Talleta”-knappen (spara) och därefter på länken som dyker upp på 

blanketten ”Lisää uusi asiakirja” (bifoga nytt dokument). 

 
8.3. Följande sida öppnas: 

 
8.4. Välj från din egen dator den fullmakt som ska bifogas med knappen ”Selaa” (bläddra) 

8.5. Då fullmaktsfilens namn har dykt upp i ”Nimi”-fältet (namn), klicka ”Talleta ja palaa” (spara och 

retur) 
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9. Bekräftandet av anmälningen 

9.1. Då du har bifogat fullmakten och klickat på ”Talleta ja palaa” (spara och retur), kommer du till 

följande sida. 

 
9.2. Kontrollera uppgifterna 

9.2.1. Du kan ännu korrigera telefonnumret genom att klicka på ”Muokkaa 

ilmoittautumisen tiedot” (ändra anmälningsuppgifterna) 

9.2.2. Du kan ta bort bilagan genom att klicka ”Poista”-länken (radera) 

9.2.3. Du kan kontrollera bilagan genom att klicka ”Näytä”-länken (visa) 

9.2.4. Du kan även annullera anmälningen, om du anmält fel person eller motsvarande. 
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9.3. Om de är korrekta, klicka ”Vahvista ilmoittatuminen” (bekräfta anmälningen). Därefter kan du 

inte mera göra ändringar (se pkt 9.): 

 
 

9.4. Klicka ”OK” eller ”Peru” (annullera) bekräftelsen. Om OK kommer du till följande sida: 

 
9.5. Med den gröna knappen ”Skriv ut anmälningen” kan du skriva ut anmälningen i PDF-format och 

sända den antingen som e-post eller på papper till den som du anmält. 

9.6. Från den gröna knappen ”Ilmoita uusi osallistuja” (anmäl ny deltagare) kan du börja med att 

anmäla den följande. 

9.7. Då alla anmälningar är gjorda, klicka ”Lopetus” (logga ut) 
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10. Om något gick fel 

10.1. Om du har bekräftat anmälningen, kan du inte mera göra ändringar i den utan du måste stryka 

anmälningen helt och göra en ny anmälning med korrekta uppgifter: 

10.1.1. Logga in på nytt på medlemsregistret. 

10.1.2. På den sida som öppnas, välj ”Muokkaa ilmoittautumisia” (ändra anmälningar) 

 

  
10.1.3. På den sida som öppnas, klicka på namnlänken som ligger framför namnet på den 

person vars uppgifter ska ändras. 

 

10.1.4. På den sida som öppnas, klicka på ”Poista virallinen edustaja” (radera officiell 

representant). 
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10.1.5. Du får bekräftelse på raderingen. 

 

 
 

10.1.6. Klicka på ”Palaa ilmoitautumiseen” (återgå till anmälningar) och ge uppgifterna på 

den raderade på nytt i rätt form genom att klicka på ”Ilmoita osallistuja” (anmäl 

deltagare). 

11. Vid problemsituationer, tag kontakt 

Markku Patrikainen, markku.patrikainen@lions.fi, 0400 280 859 
 

mailto:markku.patrikainen@lions.fi

