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Tema för säsong 2018-2019: 
Internationell organisation Finlands Lions-Förbund  Distrikt 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gått  Många sätt att göra gått tillsammans 
 
 

 
DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 2 (26.8.18) 
 
 
Internationella ärenden 
 
New Voices – Nya Röster – kampanjen tar fram männens och kvinnornas jämlikhet. 
Kampanjen gynnar och stöder klubbarna att rekrytera och behålla sina kvinnomedlemmar, 
och på det sättet jämna antalet av kvinno- och mänledare. Tilläggsinformation: 

• https://weserve.org/fi/newvoices/ New Voices -nätsidor 
• https://www.facebook.com/groups/lionsnewvoices/ New Voices FB 
• https://www.facebook.com/groups/1564200863830541/ Women in Lions Finland 

 
Fredsaffishtävlingens distriktrepresentant väljs den 3.11. och arbeten bör vara hos 
disktriktsguvernören senast 2.11. http://members.lionsclubs.org/FI/serve/other-ways-to-
serve/contests/peace-poster-contest/index.php 
 
Sparbössorna (1/klubb) till den internationella Campaign 100 har delats till 
zonordföranden inom kommande dagar. 
 
Den internationella medlemsavgiften borde betalas omgående. Det kommer ingen 
påminnelse om betalningen, utan betalningsuppgifterna hittas från MyLCI. 
 
Ett par klubbar har inte meddelat sina nya klubbtjänstemän till MyLCI. Gör det 
omedelbart! 
 
 
Finlands Lions-förbund 
 
Ansökningarna om förra periodens president 100% märken skall göras till Hannu 
Saarnilehto senast den 15.9. 
 



Vid det här skedet, borde varje lion ha underskrivit EU-sekretess paragrafens blankett i 
sin klubb. Klubben förvarar blanketterna centraliserat bakom lås. Blanketten kan hittas 
från: 
https://www.lions.fi/jasenille/jasenrekisteri/tietosuojaan_liittyvat_lomakkeet_ja_ohjeet/. 
 
”Sökning på gång” – medlemskampanjen har distrikten och guvernören en roll up och 2 
fjädrar till förfogande till olika tillställningar. Runtom Det Godas Dag den 8.10. önskas att 
Lions verksamheten syns brett nationellt. Kvinnomedlemmarna önskas ordna 
serviceaktiviteter speciellt berörande barn. 
 
Glasögon- och Karelen hjälpinsamlingarna är nu i is, och vi rekommenderar att inte 
göra några insamlingar gällande dem. 
 
Posten hämtar inom kort Lions-julkorts reklam samt Ungdomslotter. 50% av intäkterna 
från julkorten blir till klubbens förfogande. Med Ungdomslotterna stöder vi förbundets 
ungdomsverksamhet, t.ex. Leo verksamheten, Orkester Norden samt ungdomsläger. 
Lotterna kan också säljas till icke lion. 
 
B-distrikt 
 
Guvernörsteamet har börjat sin besöks säsong. Vi, en av teamet, kommer att besöka 
varje klubb under höstperioden. Avsikten med besöken är att informera klubbarna om 
säsongens teman samt höra mera om själva klubben, vad bekymrar och om nya idéer om 
verksamhet i klubben. Besökskalendern hittas från Jellona-info och besökaren kontaktar 
klubbarna en månad före planerat besök. 
 
Ta kontakt i Guvernörsteamet god tid, ifall du önskar att vi besöker er klubb vid eventuella 
fester, händelser eller belöningar. 
 
Lions och Rena Östersjön – projektet 
 
I Maj valde Miljöministeriet Lions och Rena Östersjön – projektet till ett av regeringens 
spetsprogram. Under det 2 åriga projektet ordnas det 2 aktivitetstävlingar, inom 3 olika 
serier: Lions i sin egen omgivning, klubbarna med skolor samt klubbarna med andra 
aktörer. Aktivitetstävlingarna börjar senare det här året och mera information om dem 
kommer inom kort. Förutom det, så utvecklar vi i vissa skolor ett skolningspaket för lärare, 
en fältkurs för gymnasiestuderande samt ett mångsidigt inlärningskoncept för skyddande 
av vatten riktat till elever i lågskola. Senare kommer vi att pilotera i en Östersjö inriktad 
miljödag. De bästa aktivitets idéerna i aktivitetstävlingen kommer vi att vidareutveckla i 
”Kiihdyttämö” med hjälp av experter till fungerande och effektiva helheter. Vänligen 
behandla ert eventuella deltagande i aktivitetstävlingen redan i ert höstmöte i september. 
 
Skolningar och händelser: 
 
Väinämöinen planens ibruktagande imorgon måndag 27.8 klockan 10:00. Den 
internationella presidenten Gudrun Yngadottir deltar i öppnande av projektet. 
 
Säsongsinledning måndagen den 27.8.18 kl 18:00 (kaffe kl 17:15-), plats Nord-Haga 
samskolans festsal Pietari Hannikainen vägen 6 Helsingfors. Vår internationella president 
Gudrun Yngvadottir deltar i säsongsinledningen. 



 
Tisdagen 11.9 kl 11:00 Synskadades arbetsgruppsmöte med N-Distriktet. Plats, Aalto 
universitetets handelshögskola Runebergsgatan 14–16 – Hit behöver vi ett par 
representanter. Om du är intresserad, ta kontakt med Distriktsguvernören. 
 
Tisdagen 18.9 Kassörskolning kl 18-21 i Lion huset i Malm Helsingfors 
 
Tisdagen 25.9 PDG-möte kl 18:00 med Huvudstadsregionens diabetesförening, 
Malmgatan, Helsingfors 
 
Torsdagen 27.9 Lions Info kl 18-21. Plats Restaurang Niittylounas, Esbo. Speciellt GAT-
teamets medlemmars uppgifter, ungdomsaktiviteter, kommunikationsärenden samt ARS. 
 
Svenskspråkig utbildning – tidpunkten är ännu öppen, under september-oktober. 
 
Reporter 
 
Anmälda aktiviteter 5 klubbar Tillsammans 708 timmar 
Nya medlemmar LC Ingå 2 medlemmar 
 LC Espoo/Aurorat 1 medlem 

 


