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 Ärade klubbpresidenter och alla Lions/partners och PDG:r 

 

Ärade Lions. Hälften av min verksamhetsperiod är snart till ända. Det har förekommit 

verkligt många aktiviteter och olika slag av tillställningar. Finland/Lions 100 årsfester har 

hållits i flera klubbar. 

 Nu i början av advent har våra klubbar genomfört konserter och olika slags julhändelser. 

 Ett stort tack till er Lions. Vi är ett fungerande lag som får mycket till stånd. 

  

En påminnelse till klubbarna, om ni ställer upp en kandidat till 2. 
vicedistriktsguvernörsposten måste ansökan vara inlämnad till distriktet senast 15.1.2018. 

Jag hoppas att det kommer många ansökningar. 

 

 Kommande verksamhet 

 

Under den kommande verksamhetsperioden 2018-2019 står klubbarnas nuvarande 1. 

vicepresidenter inför nya uppgifter. Deras uppgift är att föra ner Global Action Team-

organisationsmodellen på klubbnivå. 

Detta innebär i praktiken att presidenten under följande verksamhetsperiod i varje klubb i 

vårt distrikt ansvarar för att man vid planeringen av verksamheten under 

verksamhetsperioden 2018-2019 beaktar Lions Forward-programmet och försäkrar sig om 

att man i klubbarna har valt personer som ansvarar för skolning (GLT), 

medlemsanskaffning (GMT), service (GST) och Lionsstiftelsen (LCIF). GAT:s 

presentations video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXgYcNW2VvM&list=PLjke7HcmOlSRk-

JVWiVPrw7U0_nnN4U_v&index=4 

 

 

 Den internationella 60-års Leo-dagen 

 

Den 5 december 1957 grundade Lions medlemmarna Jim Graver och William Ernst 

världens första Leo-klubb i Pennsylvania. Dessa Lions trodde på Vår styrka. De förstod att 

unga personer har en gränslös potential i att hjälpa till att få till stånd en positiv förändring. 

De trodde att då vi fungerar tillsammans minskar världens problem. Då Lions och Leos 

tjänar tillsammans blir det omöjliga möjligt. 

 

Under de senaste 60 åren har Leo-klubbarna fortsatt att växa och nu finns 7000 klubbar i 

över 145 olika länder. Leos fortsätter traditionerna inom vår organisation genom att tjäna så 

att vi kan svara mot globala behov. 

  

 Jag har noterat hur Lions förbinder sig och nivån på ihärdigheten 
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 God 60-årsjubileumsdag till alla Leos! 

 

 Hälsningar 

 Dr. Naresh Aggarwal 

 Internationell president 

 (Aggarwals hela brev kan läsas i det e-postmeddelande som han skickade 5.12.)   

 

Jag hoppas att vi skulle få nya Leo-klubbar till vårt distrikt. Jag hoppas att man funderar 

allvarligt på frågan i klubbarna. 

 

 Diabetesdag 

 

Många av klubbarna i vårt distrikt har deltagit i diabetesdagens tillställningar på sitt eget 

område och största delen av våra klubbar samarbetar med de lokala diabetesföreningarna. 

Jag hoppas att klubbarna skulle rapportera händelsen till MyLCI, så att vår internationella 

organisation får kännedom om vår verksamhet och om hur det lyckades. 

 Tack till er Lions för de aktiviteter som ni har utfört för att förebygga diabetes! 

 

 Melvin Jones och ARS utmärkelser 

 

Nu lönar det sig att i klubbarna fundera på meriterade Lions genom att belöna dem med 

utmärkelser vid Galan 24.3.2018, vid Hotelli Fooninki i Nurmo. 

 

 Vi tillönskar er Lions, partners och Leos  
 
 Ett gemytligt slut på året  
 

En riktigt God Jul  
och  
ett kommande Nytt År 2018 

 

  

 Distriksguvernörsparet 

 

 Jaakko och Liisa Passinen 
 


