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DISTRIKTSGUVERNÖRENS BREV 5 - 2018-2019 

 

Bästa lion, leo och partner, 
 
Medlemsutveckling 
Vi ökar åter och är idag på +16 medlemmar, i februari 
får vi minst 20 till från nya klubben LC Åland/Culinaria. 
Det är helt fantastiskt hur ni jobbar på, nu har över hälf-
ten av våra klubbar tagit in en eller flera och jag hoppas 
ni fortsätter likadant, så att vi kan visa omvärlden att det 
går att öka det så viktiga medlemsantalet. Tyvärr har det 
jobbats för dåligt med detta i flera år och vi har nästan 
tappat 1000 medlemmar per år i Finland. För varje tap-
pad medlem är det färre som får hjälp och även vi själva 
lider med minskade resurser till utbildningar, anställda 
på förbundet, tidningar, årsböcker etc.  
 
Från många håll, framför allt inom vår egen organisation 
pratar man om nya tider där folk inte har tid längre med 
Lions och alla tänker på sitt. Det är en enda stor lögn! 
Aldrig förr har så många velat hjälpa andra, skänka en 
slant och göra gott för miljön med mera, som nu. Det är 
vi som måste börja tänka om och anpassa oss så att även 
nya generationer känner lust att hjälpa inom Lions och 
med Lions. Jag hörde på nyheterna i helgen om en stad i 
Portugal där invånarna nu har möjlighet att via en mobil 
app. som staden tagit fram, kan göra gott i staden och 
förtjäna poäng som sedan kan användas till exempel att 
åka buss, gå till badhuset, hyra cykel, köpa lokalprodu-
cerade grönsaker. För att tjäna poäng gör man tjänster 
som att donera böcker till bibliotek, hjälper bönder att 
skörda, köpa en omhändertagen hund, rapporterar ned-
skräpning och ovårdade statliga gräsmattor osv. 
 
Alla vill göra gott i dagsläget men det måste vara på ett 
entusiasmerande och roligt sätt! 
 
Jag hoppas ni tänker på ”roligt tillsammans” i klubben 
och då kommer den här saken att lösa sig. 
 
Lions kväll 20 mars! 
Om ni läst tidigare DG Extra och så även månadens num-
mer, kan ni läsa hur viktigt jag tycker det är att man kän-
ner till alla möjligheter inom Lions. Vi har tidigare haft 
en informations kväll för nya Lions. Men jag hoppas så 

många som möjligt bokar upp kvällen den 20 mars för 
Lions. Då kommer vi att arrangera en info kväll för gam-
mal Lion som ung. Bland annat kommer vår internation-
ella GMT Antti Forsell att tala för oss, så boka in datumet 
och håll utkik på distriktets hemsida för mer informat-
ion om detta. 
 
Distriktets årsmöte 27 april på Åland 
Som jag hoppas alla snart vet, kommer vi att avsluta vår 
framgångsrika period med årsmöte och bankett i Marie-
hamn, Åland. För allas trevnad och för att undvika stress, 
kommer vi att påbörja årsmötet på m/s Amorella och av-
sluta det i Mariehamn. Vi kommer även arrangera en 
stor bankett med magnifika rätter, njutbara uppträdan-
den, dans till orkester med mera. Självfallet kommer 
detta årsmöte och fest inte bli likt någonting annat. Så 
jag hoppas ni tar tillfället i akt och avslutar fiskalåret där 
ni unnar er lite extra för att fira era framgångar och upp-
offringar som ni gjort för en bättre värld. I all vår iver 
med att göra helgen till ett oförglömligt event för dig, har 
vi kanske ännu inte klart nog upplyst om att man även 
kan delta i årsmötet kostnadsfritt om man så önskar. Då 
tar man hand om transport och eventuellt logi själv.  
 
Rese-paketen vi gjort är bara alternativ som ska under-
lätta för er som vill delta i allt och vill få det enkelt, smi-
digt och förmånligt! Ju fler vi är, desto roligare får vi till-
sammans så vi hoppas nu att ALLA i distriktet kommer 
och njuter, inte bara de som ska representera klubben 
till själva årsmötet. För tredje året i rad får vi ett spän-
nande årsmöte med två andre vice distriktsguvernörs-
kandidater. Jag önskar Lion Eija Kesti från LC Naantali-
Raisio samt Lion Jari Järvelä från LC Karinainen/Kyrö 
lycka till i valet!  

 
Kom ihåg att ha roligt tillsammans! 
 
Distriktsguvernör  
Björn Hägerstrand
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