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Bästa lions, partners och leos  

 

Perioden 2019-2020                                                                                                                                           

Av denna lionsperiod återstår blott några dagar. Nu är det alltså ett gott ögonblick att göra en sammanfattning 

av hela perioden och vad vi åstadkommit. I meddelandet från vår internationella president ingår uppmuntrande 

hälsningar. Vår servicemålsättning för denna period har rejält överträffats. Lions har betjänat 275 miljoner 

människor globalt (målsättningen var minst 200 miljoner). 

 

Distriktets gemensamma serviceprojekt var anordning av Hjälp barnet, hjälp familjen -tillställningar så att flere 

klubbar deltog i anordnandet av en tillställning. Sammanlagt 11 tillställningar ordnades där 15 klubbar 

medverkade. Miljötemat behandlades i en aktivitetsworkshop där vi även bekantade oss med Helsingfors stads 

SATAKOLKYT-projektet, vars målsättning är att uppmuntra helsingforsbor i alla åldrar att röra sig längs stadens  

130 km långa Östersjöstrandremsa, stärka helsingforsarnas förhållande till Östersjön och samtidigt  städa 

stränderna från avfall. På distrikts-och klubbnivå har man aktivt planerat, och även genomfört olika miljöprojekt, 

bl.a. plantering av trän. Lions 70 år i Finlands natur-priset utdelades den 5.6.2020. 19 st. högkvalitativa 

ansökningar inkom och i tävlingen deltog klubbar från 10 distrikt, bl.a. från B-distriktet. LC Tapiola deltog i 

finansieringen av prisen. 

 

I medlemsrekryteringen lyckades grundandet av en klubb, LC Helsinki/Stamina vars charterfest firades den 

19.12.2019. Klubben har 20 medlemmar. LC Espoo och LC Helsinki/ Pitäjättäret avslutar sin verksamhet under 

denna period. Detta betyder att klubbarnas antal i B-distriktet minskar och medlemsantalet sjunker för första 

gången under 1000. Medlemsrekryteringen är även i fortsättningen en stor utmaning. Vårens koronapandemi 

försvårade rekryteringen, men under höstens lopp får vi förhoppningsvis nya medlemmar. 

 

LCIF-kampanjen fortsatte för andra året. Under kampanjen har B-distriktets insamling inbringat $ 43.500. Under 

denna period har 48% av våra klubbar deltagit, dvs 23 st. I distriktet finns även en modellklubb. 

 

Riksmötet i Seinäjoki 13.6.2020                                                                                                                                    



 Det i ordningen 67. riksmötet anordnades på exceptionellt sätt. I Seinäjoki fanns mötets ”nervcentrum” där 

över 500 officiella delegaters möte möjliggjordes via GotoWebinar distansförbindelser. Till Lionsförbundets 

ordförande för nästa period valdes Matti Reijonen (LC Vampula) och till viceordförande Sanna Mustonen (LC 

Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice). Ett av de viktigaste besluten gällde medlemsavgiften, vilken beslöts höjas med 

2€/medlem. Detta möjliggör att Lionstidningen även i framtiden utkommer som printtidning 4 ggr årligen. 

Under mötet presenterades och godkändes även LC Tapiolas ansökan om att anordna riksmötet i Esbo år 2023. 

 

Klubbarnas modellstadgar                                                                                                                                   

Under perioden har klubbarnas modellstadgar förnyats och godkänts på GRM 22.-25.6. epostmöte. De viktigaste 

förändringarna gäller möjliggörandet av distansmöten och distansårsmöten. Klubbarna uppmanas att under 

nästa period bekanta sig med modellstadgarna och göra motsvarande ändringar i sina egna stadgar. 

 

Sista uppdateringar i MyLCI och MyLion                                                                                             

Uppgifterna om B- distriktets klubbars tjänstemän saknas fortfarande för c. 10 klubbars del. Uppdatera 

skyndsamt de uppgifter som fattas. Nu är det även hög tid att uppdatera klubbarnas aktivitetsuppgifter i 

MyLion-programmet. Uppdateringen för denna period lyckas ännu den 30.6! 

 

Lions för rent vatten-projektets responsförfrågan                                                                           

Lionsförbundets två-åriga Lions för rent vatten-projektet avslutas den 30.6.2020. Ärenden inom miljön och 

hållbar utveckling har rikligt behandlats under projektets gång. Vid projektets avslut önskas respons av 

distrikten, klubbarna och lions på följande punkter:   

1. Hurudana verksamheter har ni inom klubben/som lion utvecklat Lions för rent vatten-projektets 

genomförande?   

2. Har något inom klubbens/egen verksamhet förändrats genom miljöserviceprojektet?            

3. Vilka möjligheter har vattenskyddstemat gett klubben/lions         

 4. Lämnade projektet något övrigt att önska?                                                                                      

Returneringsdagen på svaren är den 12.7.2020 på adress kristiina.jantti(at)lions.fi. 

 

Lions God gärning                                                                                                                                                      

 I samband med En god dag-tillställningen den 8.10.2020 belönas lions God gärning eller Årets välgörare samt 

Rikets välgörare. Lions och klubbarna har nu möjlighet att presentera förslag. Utmärkelsen kan föreslås till 

klubben eller enskilt lion. Förslagen mottages t.o.m. 5.8.2020 på Lionsförbundets e-postadress 

viestinta(at)lions.fi. Förslaget bör innehålla namnet på den belönade samt förslaget med motivering, aktivitetens 

eller projektets namn, förverkligare, målgrupp och beskrivning av verksamheten och dess inverkan. 

 

Vi möts på Stationsplatsen 14.8.                                                                                                                 

Detta är den finländska lionismens 70-års jubileumsår och Finlands Lionsförbunds 60-årsfest. Finlands första 

lionsklubb, LC Helsinki/Helsingfors, grundades den 14.8.1950 och Finlands Lionsförbund den 24.10.1960. 

Jubileumsåret till ära ställer lions den 14.8.2020 upp en lionsverksamhetens informationspunkt på 

Stationsplatsen vid järnvägsstationen. Här berättar vi mångsidigt om lions, leos och våra många sätt att göra 

gott. Även media informeras om publikevenemanget. Till tyngdpunkter för evenemanget har valts 

ungdomsutbytet, LionsQuest, Rent vatten-projektet, Orkester Norden samt leoverksamheten. Välkommen med! 

 

Jubileumsårets pins och reflektorer   

Med jubileumsårets logo som grund har två jubileumsårets pins i björkfaner framtagits. De kan beställas från 

nästa periods början a €10/st. på adress teija.loponen(at)lions.fi. Dessutom har reflektorer beställts, dessa kan i 

distriktet utdelas vid olika tillställningar.                                                   

 

Utmärkelser för klubbpresidenter och aktiva klubbar                                                                                      



Även för denna period kan klubbarna till sin president ansöka om den inhemska 100% klubbpresidentens 

utmärkelse. Även aktiva klubbar belönas. Ansökningsblanketten finns redan på vår websida. Returneringsdagen 

är den 15.9.2020 på adress kristiina.jantti(at)lions.fi. 

 

Datum för nästa period                                                                                                                                     

B-distriktets öppningstillfälle anordnas den 25.8.2020. Notera gärna i din kalender.  

Distriktsstyrelsemöte 1 är den 20.8.2020. 

 

Trevlig sommar till er alla. Tack för en givande period och goda sammanträffanden, personligt och på 

distriktsstyrelsens vägnar. Tillsammans har vi åstadkommit många goda gärningar! 

 

Sommarhälsningar 

Kristiina 

 

  
  

https://www.lions.fi/data/liitteet/presanso_bla_19-20.pdf
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