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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 12 (30.6.19) 
 
 
Vi lever lion-säsongens sista dag och när vi tittar bak, ser vi våra händers arbete, de 
glada träffarna och samarbetets kraften. 
 
Jag vill hjärtligt tacka var och en av er! Lionsandan har varit stark och varm i vårt 
distrikt. Klubbarna har gjort ett fantastiskt lions-arbete. 
 
Jag har bett säsongens presidenter tillsammans med kommande säsongens presidenter 
skicka en förfrågan till alla klubbens medlemmar om klubbens verksamhet. Det är 
väldigt viktigt att du för fram din åsikt om, till vilken riktning klubbens verksamhet förs. 
För att klubbarna skall förbli livskraftiga, måste verksamheten vara intressant, 
aktiviteterna skalla vara lockande och vi måste jobba för en god klubbanda. Om du, 
klubbens viktigaste aktör trivs, vill du säkert fortsätta att serva i flera år att komma. 
 
Distriktets klubbat har rapporterat 13 704 timmar aktiviteter under säsongen. Bara 4 
klubbat har varit utan verksamhet. Ännu under detta dygn, hinner man rapportera de 
saknade aktiviteterna i MyLCI-systemet. 
 
Vi har förlorat 102 medlemmar, men fått 58 nya medlemmar. Vårt medlemsantal är 
29.6. 1009. Två klubbar LC Helsinki/Worldwide och LC Helsinki/Malminkartano har slutat 
sin verksamhet, men vi fick istället LC Helsinki/Timantit och Leo Club Kirkkonummi-
Kyrkslätt/WISE. 
 
 
 
 



 
B-distiktet har varit per medlem Finlands mest aktiva i Kampanj 100-insamlingen. Tills 
28.6.19 hade vi samlat ihop nästan 19 662,55 USD och per medlem ungefär 19 USD. 
Kampanjen fortsätter ännu i två säsonger, så vi hinner ännu samla in mera. Melvin Jones 
medlemskap är ett utmärkt sätt att delta i kampanjen. När ni gör MJF-donationer eller 
ansökningar, får ni alltid bekräftelse via e-mail. Om ni inte får bekräftelse, skall ni vara 
i kontakt med tanja.saarinen@lionsclubs.org. Den engelsk språkiga formuläret i nätet, 
fungerar direkt. Den finsk språkiga skickas som e-mail bilaga till 
donorassistance@lionsclubs.org och gärna Tanja med som CC. 
 
Club Excellence, klubbens utomordentlighet/förtjänsthetspris kan ansökas om, 
kriterierna fylls senast den 31.8.19 sanna.mustonen@lions.fi . Instruktioner samt 
ansökningsformulär hittas från: 
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards 
 
Likaså, de inhemska 100% presidentförtjänstmärke ansökningarna skall göras till mig 
senast den 15.9.19. https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/ansiomerkit/ 
 
Den kommande säsongen startas med Diabetes-lägret i Kisakallio 15-21.7.19. Om du har 
möjlighet att hjälpa, var i kontakt med susanna.jokipera@lions.fi. Dessutom behöver vi 
hjälp med förflyttandet av unga som deltar i andra distrikters läger. Om du kan hjälpa i 
saken, kontakta mig. 
 
Lions förbundet leds av Aarne Kivioja under nästa säsong. Årsmötet i Kalajoki beslöt att 
behålla den inhemska medlemsavgiften oförändrad. Beslutet att sälja huset blev ikraft. 
 
Jag önskar lycka och framgång till Kristiina Jäntti för guvernörs uppgiften! Kom ihåg att 
vara i kontakt med guvernörsteamet i god tid ifall ni önskar deltagande i eventuella 
klubbfester och aktiviteter dg107b@gmail.com 
 
 
 
 
Tacksam och stolt över er! 
 
Sanna Mustonen 
Er guvernör 


