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Tema för säsong 2019-2020:
Internationell organisation
Me palvelemme
Vi hjälper, We serve

Finlands Lions-Förbund
Lions – Monta tapaa tehdä hyvää
Lions – Många sätt att göra gott

Distrikt 107-B
Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä
Många sätt att göra gott tillsammans

DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 5 (28.11.2019)
Ärade lions, partners och leos
Hjälp barnet, hjälp familjen -aktiviteten
Distriktets gemensamma aktivitet för detta verksamhetsår Hjälp barnet, Hjälp familjen är
avsedd för att hjälpa mindre bemedlade familjer. November-december är en ypperlig tid för
genomförandet. Människor gillar att dela med sig till välgörande ändamål inför julen.
Vid dörren får kunderna en aktivitetsbroschyr. Donatorn kan konkret bestämma vad som
doneras. Lions samlar efter kassan de donerade varorna i kärror och verkställer en
initialsortering. Efter detta sorterar och distribuerar välgörenhetsorganisationen varorna
enligt egen tidtabell till sina egna kunder.
Till genomförandet av aktiviteten behövs 6-8 personer från en eller fler klubbar. Lördagen har
visat sig vara bästa dagen. Tiden kan vara t.ex. 12-16 eller en kortare tid. Exempel på
samarbetspartners är församlingens diakoniarbete, Den goda vardagen r.f och Förbundet för
mödra- och skyddshem r.f.
Förberedelser för aktiviteten:
1. Val av lämplig affär och avtal med affärsinnehavaren
2. Avtala på förhand med samarbetspartners om vidareleverans av donationer
3. Överenskommelse med alla parter om aktivitetens tidpunkt
4. Säkerställa klubbmedlemmars deltagande
5. Produktion och leverans av förhandsaffischer till affären. Planering av övrig reklam
t.ex. annonsering på affärens Facebook-sidor
6. Broschyrens planering och tryck/utskrift
7. Övriga ärenden (roll ups, lionsvästar etc.)

Inom B-distriktet är planeringen och genomförandet av aktiviteten redan i full gång. LC
Espoo/Pohjoinen var först ute, följd av LC Kirkkonummi/Nice och i månadsskiftet
november- december är redan många klubbar med i aktiviteten.
Genomförandet av aktiviteten ger en god julstämning åt såväl insamlingens organisatörer,
affärsinnehavarna som donatorerna (Win-Win-Win). Tillställningen kan även tjäna som
rekryteringstillfälle. På frånsidan av tackkortet till donatorn kan en av lions-verksamheten
intresserad donator uppge sina kontaktuppgifter.
Fredsaffischtävlingen
Segraren i B-distriktets fredsaffischtävling har valts. Tävlingens avsikt är att fostra
ungdomarna till internationalitet och insikt i fredens betydelse. I år var temat ”Fredens resa”.
Till vinnare utsågs Sockenbacka skolas Harald Nurmis arbete. Alla deltagande arbeten finns
till påseende i mars 2020 i Tapiola Kulturcentrum/Nuotti.
Ungdomsutbyte
Ansökningsblanketten 2020 för utresande ungdomsutbyteselever samt Blanketten för
värdfamilj 2020 har publicerats i jellona.info. För utresande ungdomsutbyteselever är
datumet 15.12.2019 viktigt. Före detta datum skall ansökningen vara tillställd
teemu.laitinen(at)lions.fi.
Lions Quest
På B-distriktets begäran anordnades två Lions Quest skolningstillfällen under höstens lopp. I
september skolades lärare och i november tränare i idrottsföreningar. Responsen från bägge
har varit mycket god.
I januari 30-31.1 anordnas följande grundkurs för lärare. Hittills har 7 anmälningar
inkommit och därtill finns plats för ytterligare en lärare att delta. Om klubben vill bekosta
skolningen är det nu tid att fatta beslut. Senast två veckor innan skolningens början bör alla
deltagarnamnen och klubbarna som betalar kostnaderna vara klara. Lärarnas
fortsättningskurs, som vida önskats, torde ordnas 2021.
Nästa verksamhetsårs distriktsstyrelse
1. VDG Susanna Jokiperä förbereder nästa verksamhetsår och sammanställer den kommande
distriktsstyrelsen. Om du är intresserad av distriktsstyrelseuppdrag, kontakta Susanna,
susanna.jokipera(at)lions.fi. Ansökningarna till distriktsguvernör och vicedistriktsguvernör
skall inlämnas senast 15.1.2020.
Lionsförbundets årsmöte 2023
Några klubbar i B-distriktet förbereder till den 15.1.2020 en ansökan om att Lionsförbundets
årsmöte 2023 anordnas i vårt distrikt. Om detta får klubbarna mer information omkort.
Tack för den gångna hösten och trevlig väntan på jul!
Kristiina

