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 1 AARNE RITARI -STIFTELSENS BIDRAG 
Stiftelsens vill uppnå sitt syfte genom att dela ut bidrag, till Finlands Lions-förbunds rf:s 

medlemsklubbar för sina egna eller gemensamma distrikts- och allmänna aktiviteter och för att stödja 

andra Lions aktiviteter i Finland. Ansökan om bidrag görs via ansökningsblanketten. Sökandens namn 

(klubb) kommer att framgå av den exakta adressen och kontaktuppgifterna samt information om 

eventuella stipendier som tidigare tilldelats. 

Bidrag beviljas endast för projekt som ännu inte har slutförts. Ju högre servicemängd, desto bättre 

kommer ansökan att godkännas. se https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/ 
 

ARS-adresser är perfekta för en dag med glädje, tack och sorg. Adressrutan innehåller fem A4-flikar 

med olika teman för utskrift eller handskriven text. Distriktsguvernören, VDG I och VDG II har alltid 

adresser med på klubbesöken.  
 

FREDS AFFISCH TÄVLINGEN 2019 
Under de senaste 31 åren har Lions klubbar runt om i världen sponsrat Lions International Freds Affisch. 

Tävlingar i lokala skolor och ungdomsgrupper. Tävlingen uppmuntrar ungdomar runt om i världen att 

uttrycka sina åsikter om fred. 

Lions klubbar kan sponsra en konsttävling för barn, antingen på lokala skolor eller organiserade 

ungdomsgrupper. 

Temat för fredsaffischtävlingen 2019–2020 är vägen till fred. Tävlingen är öppen för ungdomar i 

åldrarna 11-13 år till den 15.11.2019. 
 

 De deltagande klubbarna kommer att behöva skicka en av sina vinnare Freds Affischen till 

distriktsguvernören den 15 november. 

•    Sista postningsdatum för distriktsguvernören för att skicka förslaget till vinnare av 

distriktsfredsaffischen till förbundet är 1.12.2019 

•    Lions-förbundet kommer att skicka den valda fredsaffischen, den 15.12: e, till PR-avdelningen för det 

internationella huvudkontoret. 
 

Priser för fredsaffisch-tävlingen 

Internationella vinnare kommer att meddelas senast 1.2.2020. 

•Vinnaren av International huvudvinnare får $ 5 000 och ett resepris under presentations-ceremonin 

•Var och en av de 23 mottagarna av det hedrande omnämnandet kommer att få ett kontantpris på $ 

500 och ett intyg om dess prestation. 
 

Utvärdering av fredsaffisch-tävlingen 

Affischer bedöms för originalitet, konstnärskap och uttryck för temat 

Affischer går igenom flera bedömningsnivåer: lokalt, distrikt, flera distrikt och internationellt. På 

internationell nivå väljer domare från konst-, freds-, ungdoms- och utbildningsmiljöerna och medierna 

en prisvinnare och 23 hedersomnämnda verk. 
 

F-distriktsklubbar kan meddela om den utvalda affischen senast 16.11.2019 till e-postadress: 

aune.vanhanen@llky.fi   Aune Vanhanen som är distriktets fredsaffisch ansvarig, samt posta 

försändelsen till distriktguvernören. 
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 2 ÖKAD KVALITETS TRÄNINGKURSER I LONDON FÖR LIONS (bla. på finska) 

Lions Certifierade Instruktör Program (LCIP) är ett nytt utbildningsprogram för kvalificering som gör 

det möjligt för en Lions att utveckla sina färdigheter som tränare. Syftet med LCIP-programmet är att 

tillhandahålla effektiv utbildning på alla nivåer i organisationen genom att öka antalet kvalificerade 

utbildare, samtidigt som det ger en ram som också utvidgar och fördjupar tränarnas kunskaper och 

färdigheter. 

LCIP-utbildningen kan Lions söka som på det lokala eller distriktsnivå för klubbadministratörer, samt 

Lions med viss yrkesutbildning, kan ansöka om LCIP-utbildning. mera information: 

varpu.ylhainen@lions.fi 

 

LIONS QUEST -PROGRAMMET 

Lions eget livskompetensprogram för barn och ungdomar har varit verksamt i Finland i över 25 år. 

Under den tiden har nästan 20 000 lärare haft tillgång till utbildning och fördelarna med utbildning i sitt 

arbete. Programmet betonar att varje barn och ungdom ska kunna känna sig viktig och del i ett team. 

Innehållet i Levande färdigheter -programmet kommer inte att gå förlorat i framtiden, utan kommer att 

lägga en viktig grund i en föränderlig värld. Så vi tackar varmt klubbarna som stöder utbildningen för 

deras arbete för barn och ungdomar. 
 

Bästa klubbpresidenter och Quest Lions, notera distriktsutbildningarna nedan och bestäm antalet 

volontärer som ska delta på dina klubbmöten. 

Under perioden 2019-2020 kommer tvådagars basträning att hållas i Vasa torsdag 19.03.2020 och fredag 

20.03.2020. För mer information besök www.lionsquest.com eller Marika Haapanen, ordförande för     

F-District Lions-Quest, e-post: marika.haapanen@lions. fi. 

 

MYLION 

Distribueringen av MyLion har störningar. Det finns problem med loggning för aktiviteter och detta 

kommer att åtgärdas så snart som möjligt. 

 

 

 

 

 

Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att 

klubbar inte har flera meddelanden om samma ämne.  

Jag är tillgänglig för frågor som berör lions 

verksamheten, inom distriktet.  

Kontakta mej gärna! 
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