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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 5 (25.11.18) 
 
Internationella ärenden 
 
Representant till Fredsaffistävlingen representant i B-lohko valdes Bless Leitzingers 
arbete från Lill-Hoplax lågstadieskola. 
 

 
 
 
Ungdomsbyte borde nu på hösten marknadsföras aktivt för unga i åldern 17-21 år. De 
sponsorerande klubbarna skall skicka ansökningarna för dem, som väntas delta i 
ungdomsbyte nästa sommar senast den 15.12.18 till sami.mantere@lions.fi.  
 
Campaign 100 – Donerar du regelbundet till någon välgörenhetsorganisation? Har du 
övervägt, att bli månads donerade till vår egen stiftelse, vilken stöder ungdomsarbete, 
hjälper till i katastrofer samt ger stöd till nationella samt internationella aktiviteter? 
Hjälpen via LCIF går oavkortat till sitt mål. Att göra en engångs donation eller bli 
regelbunden donerande ät lätt. https://www.lionsclubs.org/sv/donate 



 
Ett antal klubbar har inte ännu inskrivit sina aktiviteter i MyLCI. Före årsskifte, är det 
bra att reflektera vad som har skett under periodens första halva, och registrera service 
och aktiviteterna förrän de glöms. Även små gärningar är viktiga. 200 miljoner serverade 
människor får vi ihop genom att registrera de goda gärningarna. 
 
 
 
Finlands Lions-förbund 
  
”Sökning på gång ”-medlemskampanjens material är i ditt förfogande 
https://www.lions.fi/aktuellt/sokning_pa_gang_-_i_sommaren_ocksa/. I till medlemmar 
delen finner du verktygspacken med användbart innehåll. Klubbarna har även fått 
visitkorts modeller i samband med guvernörsteams besök. Distriktet har en roll up samt 
två winder som får lånas till olika evenemang. Ta kontakt med distriktguvernören i god 
tid, då du vet att du har användning för dem. 
 
 
 
B-distrikt 
 
Goda nyheter! LC Helsinki/Timantit har fått ihop tillräckligt med medlemmar, att de 
kan starta sin verksamhet istället för klubben som slutade ifjol. Ansökningen har skickats 
till huvudkontoret för godkännande. 
 
Stiftälsen Näsdagen totala resultat för lejonens del var c. 23.000 euro, varav B-distriktet 
samlade c. 10.000 euro. Bra vi! 
 
LC Helsinki/Sadan lejon visiterade sitt hembo och blev nästan omedelbart kapat till N-
distriktet till LC Helsinki/Siltamäkis klor. Nu borde vi också åka på en rövarrunda! 
 
Nu skall du vara aktiv att marknadsföra din klubbs verksamhet. Tidningsartiklar samt 
SOME- uppdateringarna är envars klubbs visitkort. Om du behöver hjälp med klubbens 
hemsidor eller facebook, kontakta distriktets informationsteam, de hjälper. Ta kontakt 
med aki.naukkarinen@lions.fi eller miisu.koskela@lions.fi. 
 
Formningen av distriktets styrelse för säsongen 2019-20 är igång. Välkommen med i 
verksamheten på distriktsnivå! Meddela om ditt intresse till 1VDG Kristiina Jänti 
kristiina.jantti@lions.fi. Guvernörsteamet efterlängtar också kandidater till 2 VDG för 
kommande period. För zon-ordförande bör också bestämmas ett roterande skifte, så 
säkra att din klubb får vara med och bestämma inom din egen zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skolningar och händelser: 
 
FÖR I DIN KALENDER! 
 
 
 
To 29.11. Skolning för nya lejon kl 18-21, Restaurang Niittylounas, Esbo. Information 
till nya lejon, deras faddrar samt till lejon som känner på sig att vilja ha mera 
information.  
 
To 6.12.18 kl 9.00 självständighetsdagens tillställning i Esbo Domkyrka varefter 
äregång till hjältegravarna. 
 
Lö 12.1.19 kl 10.30 sammankomst för Sandudds äregång och avgiftsbelagd 	
Melvin Jones -fältlunch vid gravgården efter äregången. Anmälning för lunch innan 8.1. 
genom Distrikt N hemsidor. Mera information för klubbar kommer senare. 
 
19.-20.1.2019 och 23.-24.2.2019 RLLI - Regional Lions Leadership Institute -
workshop I Helsingfors. OBS! Ansökning 1.-30.11.18, B-distriktet har två kvotplatser. 
Mera information hittar du från Jellona-info. 
 
Ons 23.1.2019 klo 18-21 Guid lejonskolning, Malm, Leijonhuset. 
Vi önskar få med lejon som håller på att grunda nya klubbar + lejon, vars 3 åriga intyg 
har blivit gammal + lejon som vill stärka sin klubbs verksamhet. 
 
To 31.1.2019 kl 18-21 President I, Niittylounas, Pihatörmä 1, Esbo 
Säsongen 2019-20 klubpresidentens 1. guideperiod.  Vad skall man ta i beaktande redan 
nu under våren 2019? 
 
Ti 26.2.19 Distriktsforum ”Hållbar utveckling samt rent vatten” – tilläggsinformation 
kommer närmare händelsen. 
 
Lö 16.3.19 Klubbens må bra dag i Sjundeå badinrättning.  
 
 


