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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 10 (28.4.19) 
 
 
Internationella ärenden 
 
Internationella årsmötet är i Milano, Italien 5-9.7.19. Klubbarnas officiella 
representanter kan utnämnas i MyLCI. 
 
Nya medlemmar i April. Klubbarna kan ansöka om servicepeng, för de nya medlemmar 
som har inskrivits i MyLCI i April. Anslutningspengen betalas tillbaka i form av 
servicepeng under nästa period, ifall de nya medlemmarna har fortsatt vara aktiva. 
Noggrannare information om ansökning kommer vid ett senare tillfälle. 
 
Ta kontakt med en lokal skola/bildkonstskola el dyl. under våren. Kom överens om 
samarbete med att genomföra Fredsaffish tävlingen nästa höst. Temat är ”En resa till 
Fred”. 
 
Aktuellt om ungdomsbyte: Inom B-distriktet åker 10 unga till världen under kommande 
sommar. Vi måste komma ihåg att, en stor del av ungdomsbyts funktionen är 
värdfamiljperioden för de unga som kommer till Finland. Nu söker vi värdfamiljer för 
unga som kommer utanför EU 8-27.7.19 samt unga från EU 14-27.7.19. Vi fungerar som 
stöddistrikt för N-distriktets läger. Värdfamilj blanketten samt FAQ frågorna hittar du 
från distiktets ungdomssidorna: https://jellona.info/toiminta/nuorisovaihto/ . Lions 
värdfamilj, är en aktivitet och ansökningenfylls i tillsammans med den skickande 
klubben. Ta modigt kontakt med sami.mantere@lions.fi. 
 
 
 
 
 
 



Finlands Lions-förbund 
 
 
Du kan anmäla dig till årsmötet i Kalajoki 7-9.6.19 i adressen  
http://www.lionskalajoki2019.com/   
Klubbarnas officiella representanter med fullmakt gör beslut om bland annat Lions 
huset. Alla klubbar bör tänka i förväg, till hurudana uppehålls- och reparationskostnader 
är medlemmarna färdiga för, ifall säljnings beslutet dras tillbaka. 
Förhandsinformationen om mötet kommer till påseende senast 30 dygn före årsmötet.  
 
Inkomstregistret som togs i bruk 1.1.2019 berör också Lions-klubbar och -zoner. De 
är pliktiga att att göra anmälning till registret t.ex vid organiserande av tillställningar 
var det betalas ersättning för artister som uppträder och inte är registrerade i 
förskottsbetalningsregistret. Kilometer- samt dagpeng som betalas till deltagare i 
frivilligt arbete berörs också och skall anmälas till registret. Tävligsvinster skall också 
anmälas ifall de har penningvärde (pokaler, medaljer samt mindre vinster behövs ej 
anmälas). 
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-organisationer/ 
Hittar du instruktioner om vem som anmäler, vart, och i vilken tidtabell. 
 
 
B-distrikt 
 
Distriktets årsmöte hölls 27.4.19. Till säsongen 2019-20 distriktsguvernör valdes 
Kristiina Jäntti LC Espoo/Aurorat, 1. vicedistriktsguvernör valdes Susanna Jokiperä LC 
Espoo/City och till 2 vicedistriktsguvernör valdes Mika Pirttivaara LC Tapiola. 
Årsmötet beslöt att hålla distriktets deltagar- samt stödsumman oförändrade 
4€/medlem. Årsmötet beslöt också att ungdomsbyteslägeravgiftens grunder ändras: 
70€/klubb och 3,50€/medlem. 
Klubbprisen: Årets klubb - LC Hanko-Hangö 

Internationelt pris - LC Espoo/Keskus 
Hisstal/medlemsökning - LC Kyrkslätt/Nord 
Bra kommunikation - LC Espoo/Laakson liljat 
Club Excellence 2017-18 - LC Ekenäs ja LC Helsinki/Töölö 

 
 
 
Klubbarna har hållit sina valmöten och nu är det bra att skriva in de invalda 
klubbtjänstemänner i MyLCI. 
 
Säsongens Medlems situationen i B-distriktet är idag -11. Slutet av säsongen brukar 
vara en bra tidpunkt för att städa klubbens medlemsregister. Hur kan vi aktivera en 
passiv medlem? Varifrån får vi hjälp till klubbverksamhetens hinder? Kunde de mindre 
klubbarna sammanslås som ett alternativ till att sluta helt? Distriktets DG- och GAT team 
är till er hjälp i problemsituationer, vi önskar att ni utnyttjar oss aktivt. 
 
Leo verksamhet: I Kyrkslätt grundades den 15.4 en ny Leo klubb: Leo Club 
Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE. Välkommen med i verksamheten! En ny Leo klubb är 
fortfarande i planerna i Esbo. Om du känner unga som är intresserade av verksamheten, 
styr dem till sakari.heinonen@lions.fi 



 
Vårt distrikts egna Diabetes läger ordnas i Kisakallio 15-21.7.19. Kan du delta i att ordna 
program eller göra en nattövervakningstur? Mera information om hur du kan delta är i 
DG brevets bilaga. Ta kontakt med susanna.jokipera@lions.fi 
 
 
 
 
Skolningar och händelser: 
 
FÖR I DIN KALENDER! 
 
 
Lör 4.5.19 kl.10.00-12.00 ”Helsingfors västra stränder rena”-städtalko. Anmäl er till 
klubbutmaningen tom@autero.fi eller heikki.hartikainen@dxc.com. Vi samlas vid bron 
till Fölisön. 
 
Sö 5.5.19 kl. 12:00 Diabetes vandring, Narinkkatorget, Helsingfors. Delta med er klubb 
på en frisk vandring för att föra fram Lions- och Diabetes ärendet. Lions västarna på! 
 
Tor 9.5.19 kl. 14:00-17:00 Ronald McDonald-husets gårdstalko, Oksakoskenpolku 6, 
Helsingfors. Den enskilda talkodeltagaren behöver ej anmäla sig. Vi ber större grupper 
anmäla sig på förväg pga. traktering till katariina.schmidt@rml.fi 
 
Lö 11.5.19 Anhörigdagen på Högholmen. 
 
25.-26.5.19 Världen på besök, Kaisaniemiparken & Järvägstorget, Helsingfors. Tema 
Klimatförändring. Lion och leon jobbar för Rena vatten. Till båda dagarna behöver vi 
frivilliga att hjälpa till. Intresserad, ta kontakt med sanna.mustonen@lions.fi eller 
hannu.saarnilehto@lions.fi 
 
Lö 25.5.19 kl 10-13 Evenemag för att stada Esbo Strandpromenaden tillsammans med 
14 båtföreningar, Esbo staden och lions. Jyrki Setälä har skickat mera information 
25.4.19. Kontaktinformtion av lokala båtklubbar hittar du:  
https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Friluftsliv/Batliv/Bathamnar 
 
 
 
Sanna Mustonen 
Er guvernör 


