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BÄSTA LIONS OCH PARTNERS! 
 
Höstsäsongen är bakom oss, och det är också året 2019. När jag tittar på det gångna året och 
höstsäsongen för F-distriktet kan jag säga att säsongen gick bra. Vi lyckades med många till och 
med nya och krävande aktiviteter. Klubbarna hade en mycket aktiv höstsäsong, och jag är säker på 
att vårsäsongen kommer att bli lika effektiv. Det jag vill betona, är medlemsutvecklingen, vi måste 
göra allt för att förhindra medlemsbortfallet mot slutet av säsongen. Så det finns ett behov av att 
satsa djärvt nästa vår. Tack vare det gångna året, kommer vi att fortsätta lika energiskt år 2020 
 
Många klubbar har ännu inte registrerat, sin verksamhet på MyLion. Efter årsskiftet skulle det vara 
en bra idé att titta tillbaka till första halvan av säsongen och skriva in service och aktiviteter innan 
du glömmer. Även små åtgärder är viktiga. 
 
Distriktsstyrelsen för 2020-21 håller på att bildas. Välkommen, naturligtvis kan du också vara med i 
aktiviteter på distriktsnivå. Anmäl dig själv till 1VDG Raimo Sillanpää raimo.sillanpaa@lions.fi. 
Zonordföranderollen bör ha roterande skift inom zonen, så se till att din klubb är med och 
bestämmer detta i ditt zonområde 
  
ARS- och Melvin Jones – gala. 
Festen kommer att äga rum den 21.3.2020 på Hotel Kristina i Kristinestad. Klubbar som vill belöna 
sina framstående medlemmar bör ansöka om AR- Riddarutnämning från Arne Ritari stiftelsen 
senast en månad innan. Melvin Jones-medlemskap senast 6-7 veckor innan galan. Mer information 
om firandet publiceras senare. 
 
Hjärtstartare, du kan ansöka om ett ARS-bidrag. LC Närpes (min klubb) beställde tre hjärtstartare 
före julen och AR fonden beviljade 40% stöd för dessa. 
 

Sökande måste dock ta hänsyn till att det beviljade bidraget är begränsat till 40% och att minimi-
bidraget är 500 euro. På grund av ovanstående regler måste köpet vara värt minst 1 250 €, så 
klubben måste köpa minst 2 av hjärtstartarna som nu erbjuds, säger Timo Haasto, som är 
ombudsman för Arne Ritari stiftelsen. 
Leverantören av utrustning är Rescue Training House Oy / Harri Karlenius tel 040-748 0886  eller  
info.@turvallisuuskauppa.com . 

 
Allmänna principer för ARS-bidrag. 
För att bidrag skall kunna delas ut erhåller Arne Ritari stiftelsen medel från klubbarnas 
adressförsäljning och Lions riddar donationer. Dessa utdelningar används av stiftelsen för att ge 
klubbar bidrag för de ideella tjänsterna som klubben eller klubbarna utför. 
 

Vanligtvis beviljas ett bidrag när klubben administrerar en aktivitet, skaffar varor och donerar en 
avslutad aktivitet till mottagaren. Man måste ansöka om bidrag innan aktiviteten påbörjas. 
 

Mer information om bidrag och bidragsansökan finns på stiftelsens webbplats 
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/. Du kan också be om mer information av 
distriktets  AR - utskotts ordförande Jarmo Hietala jarmo.hietala@netikka.fi ,  eller Arne Ritari -
stiftelsens ombudsman Timo Haastolta, timo.haasto@lions.fi . 
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Skolnings – Debattforum i Seinäjoki 11.1.2020 kl 10.00; Fram F adress: Kampusranta 11.       
Morgonen är reserverad för varierad Lionsutbildning, och på eftermiddagen, efter 
introduktionerna, diskuterar vi ”Varför är det så bra att vara medlem i världens mest pålitliga 
serviceorganisation”. Anmälan senast den 31 december 2019 kl 16:00 till distriktssekreterare Harri 
Suominen på harri.suominen@lions.fi. Forumet är öppet för F-distriktets alla Lions medlemmar och 
hålls på finska.   
Mer information: distriktets rådgivare Raimo Sillanpää raimo.sillanpaa@lions.fi .  
 
De nya belöningsriktlinjerna, finns på Lions-förbundets webbsida, i praktiken tar förbundet bara 
hand utmärkelserna av en Ros av första graden och högre. Dessa går genom distriktsguvernören 
till Lionsförbundet, varför man bör räkna med längre tids behandling.  
 
Klubb material beställningar, har flyttats från Lions-förbundet till N och B distrikten som 
ombesörjer, att material kan beställas från www.lionsverkkokauppa.fi , leveranserna skickas varje 
vecka från förbundet. Klubbar ska alltid logga in med ett klubb-ID. Se också till att ta med rätt 
telefonnummer i din beställning, och kom ihåg att hämta leveransen i tid från posten. 
 
Samarbete med sponsorer för barnkliniker. 
I Åbo vid guvernörrådsmötet beslutades att gemensamt gå med i denna aktivitet. Aktiviteten 
börjar 1.1.2020 och slutar 31.12.2021. Detta inleds som en del i firandet av 70-årsjubileum av Lions 
verksamhet, i början av 2020 syftar det stora samarbetet till att samla in minst 70 000 € för ett stort 
ändamål. Samarbetet kommer att fortsätta 2021 med målet att höja den totala stödpotten till över 
100 000 euro. 
 

Medel som samlas in genom detta samarbete kanaliseras till forskning om barncancer, utveckling 
av behandlingsmetoder och stöd för små cancerpatienter. 
 

Varje Lions klubb i Finland kan delta i insamlingen för små patienter på sitt eget sätt, till exempel 
genom att anordna ett insamlingsevenemang. Finlands Lionsförbund och sponsorerna för 
barnkliniken inbjuder alla finska Lions klubbar och deras medlemmar att delta i det goda 
samarbetet. Jag hoppas att det finns flera klubbar i F-distriktet som vill delta i insamlingen. 
 
Välkommen med i Lions aktiviteter: Petri Tarmo Juhani Sundberg LC Teuva, och Vesa Talvitie LC 
Ilmajoki/Ilkka. 
 

Gott Nytt År  2020 
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