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STIFTELSENS VERKSAMHETSIDÉ 
 

Stöder den finländska lionsverksamheten genom att bevilja bidrag för klubbarnas 
serviceaktiviteter. 
 

 
STIFTELSENS MÅLSÄTTNING 
 

Att göra stiftelsens verksamhet och ändamål kända i varje klubb och för varje medlem. 
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SKÖTSELN AV STIFTELSENS ÄRENDEN 
 

• stiftelsens ärenden sköts av styrelsen 
• till styrelsen hör (7) medlemmar, varav en är den föregående periodens ordförande för 

Finlands Lionsförbund rf 
• styrelsen väljer sekreterare för stiftelsen och behövliga funktionärer 

  
 
ARS STYRELSENS VERKSAMHET 
 

• gör upp stiftelsens budget och verksamhetsplan  
• sköter stiftelsens ekonomi  
• utbildar fältets kommittéordförande 
• beslutar om bidragsansökningar som kommer från klubbarna  
• beslutar om belöningar  
• planerar försäljningstävlingar för fältet  
• deltar i gemensamma överläggningar med Finlands Lionsförbund rf  
• ansvarar för informationen  

 
 
STIFTELSENS VERKSAMHET I DISTRIKTEN 
 

• i varje distrikt finns en AR-kommitté  
• verksamheten i distrikten leds av AR-kommittéordföranden som distriktsguvernören 

valt 
• AR-ordföranden ansvarar för att det i varje distrikt finns en fungerande AR-kommitté 

med minst tre medlemmar 
 
 
UPPGIFTER FÖR AR-KOMMITTÉNS ORDFÖRANDE 
 

• gör under våren upp det egna distriktets verksamhetsplan och mål för den kommande 
perioden 

• presenterar den av distriktsguvernören godkända verksamhetsberättelsen och målen 
vid kommittéordförandenas utbildningstillfälle i augusti  

• beslutar om informationen till klubbarna 
• tar reda på vilka som i distriktet är klubbarnas AR-lion och ordnar utbildning för dem 
• följer upp att varje klubb i distriktet använder sig av stiftelsens tjänster 
• beslutar om annonsering och artiklar i distriktets/klubbarnas tidningar 
• ser till att det på distriktets webbplats finns sidor med ARS-information och länk till 

stiftelsens webbplats 
• presenterar verksamhetsplanen och verksamhetsrapporter vid distriktsstyrelsens 

möten 
• skapar förtroendefulla relationer till distriktsguvernören och styrelsen 
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• arrangerar under verksamhetsåret ARS-tillställningar inom distriktet 
• deltar synligt i distriktets evenemang 
• rapporterar om distriktets verksamhet till stiftelsens ombudsman 
• ser till att klubbarnas AR-lion får sin ARS-pins  
• gör upp belöningsförslag åt distriktsguvernören för väl utförda insatser i distriktet 
• distriktet bör ha ett tillräckligt antal adresser på lager, dock högst för ca 6 månaders 

behov 
 

 
UTBILDNING FÖR AR-KOMMITTÉORDFÖRANDENA 
 

• det första utbildningstillfället ordnas i augusti och det andra i april-maj då även den 
följande periodens kommittéordförande i distrikten deltar  

 
 
MARKNADSFÖRINGSSTÖD SOM UTBETALAS TILL DISTRIKTEN 
 

• åt distriktet betalar man som marknadsföringsstöd på 1,50 euro för varje såld adress 
samt för varje dubbad riddare och för Pro Riddare-värdighet 75,00 euro. 
Marknadsföringsstödet betalas i två rater till distriktets konto, den första för de 
donationer som kommit in till början av december och den andra för de donationer 
som kommit in till början av juni  

• stödet är ämnat för att användas av AR-kommittén för utbildning och för 
marknadsföring av verksamheten enligt distriktsguvernörens och 
kommittéordförandens anvisningar 

• stiftelsens stöd för en tryckt distriktstidning är 400 euro eller 200 euro för en 
distriktstidning som förmedlas via nätet. Stödet betalas endast för en tidning. 
Förutsättningen för att få tidningsstöd är att det i tidningen berättats om AR-
verksamheten i distriktet och att det i tidningen finns en gratis AR-reklamannons. 
Tidningsstödet betalas ut i februari-mars då distriktet har sänt den tryckta tidningen 
eller länken till distriktets nättidning till stiftelsens ombudsman  

• andra ersättningar betalas inte åt distrikten 
  
 

RAPPORTERING 
 

• kommittéordförandena rapporterat till AR-stiftelsens ombudsman 
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FÄLTETS GEMENSAMMA MÅL  
 

• adresser     8 500 st.  
• Lions-riddare              115 st.  
• Pro Riddare         15 st.  

 
 

 
 

   
 
 
BELÖNINGAR 
 

• ARS förtjänsttecknet 
• ARS förtjänsttecken med heraldiska rosor (1-3)           
• bordsstandar                                            
• diplom – klubbarna beställer från leverantören det antal diplom som behövs                  
• AR-kommittéordföranden och distriktsguvernören går tillsammans igenom belöningen 

av förtjänta lion i distriktet. Beställningen av förtjänsttecken senast en (1) månad före 
överlämnandet.      

 
 
 BEKANTA SIG MED AR-STIFTELSEN  
 

• varje kommittéordförande bekantar sig med AR-stiftelsens stadgar och 
beviljningsgrunderna för bidragen samt belöningarna så att klubbarna snabbt får de 
rätta svaren på de frågor som de ställer 
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ÖVRIG UTVECKLINGSVERKSAMHET 
 

• regelbunden uppdatering av stiftelsens webbplats och facebook-sidor 
• stiftelsens synlighet på Lionsförbundets sidor 
• utvecklande av ARS varumärket och marknadsföringen 
• effektiv marknadsföring av medlemskap i Arne Ritari-gillet för klubbar som firar 

årsfester 
• man ökar på utbildning, marknadsföring och information  
• man uppgör en framtidsplan för tre år  

 
 

STIFTELSENS STYRELSE 2020-2021 
 
ordförande   Kari Inkeroinen H LC Nurmes/Pielinen ry 
vice ordförande  Antti Raitaniemi M LC Pori/Karhu ry 
medlem    Risto Uitto  F LC Kauhava/Helahoito ry 
medlem    Ritva Kajaala  C LC Riihimäki/Kristalli ry 
medlem    Martti Törrönen K LC Rautalampi ry 
medlem   Antti Hynnä  E LC Lempäälä ry 
medlem/IPCC  Aarne Kivioja  N    LC Helsinki/Pakinkylä ry 
 
informatör och WEB  Ari Mårtensson C LC Tuusula ry 
 
ombudsman/sekreterare Timo Haasto  C LC Vihti/Hiidenvesi ry 
 
 
MÖTEN OCH SEMINARIER UNDER PERIODEN 2020-2021 
 
 

 

8.8.2020 Styrelsebytesmöte, Jyväskylä  
 

28.8.2020 Stiftelsens styrelsemöte och AR-kommittéordförandenas 
seminarium, Björneborg (GR)  

  
(22.10.2020) Stiftelsens årsmöte och styrelsemöte?  

 
(26.2.2021) Styrelsemöte? 

 
(8.5.2021) AR-kommittéordförandenas seminarium och stiftelsens 

styrelsemöte, Jyväskylä, Laajavuori 
 

(11.6.2021) Styrelsemöte, Åbo i samband med Lionsförbundets årsmöte  
 
Vid behov hålls distansmöten eller e-postmöten. 
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Stiftelsens ordförande och ombudsman presenterar Arne Ritari-stiftelsens verksamhet vid 
guvernörsrådets möten.   
  
KOMMITTÉER 
 
Bidrags- och belöningskommittén            
Kari Inkeroinen, ordf. 
Antti Raitaniemi 
Risto Uitto 
Martti Törrönen 
Timo Haasto             
 
Treårsplanering 
Antti Raitaniemi, ordf. 
Kari Inkeroinen 
Ritva Kajaala 
Antti Hynnä 
Ari Mårtensson 
Aarne Kivioja  
 
Samarbetet med Lionsförbundets styrelse och guvernörsrådet  
Aarne Kivioja, ordf. 
Kari Inkeroinen 
Antti Raitaniemi 
Timo Haasto 
 
För möten och deras arrangemang ansvarar stiftelsens styrelseordförande och ombudsman. 
För informationen ansvarar stiftelsens styrelseordförande, ombudsman och informatör. 
 
KOMMITTÉORDFÖRANDE 2020 – 2021 
 
A Reino Laine  LC Somero ry 
B Reijo Stedt  LC Espoo/Matinkylä ry 
C Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti ry 
D Antti Kokkala  LC Lappeenranta/Kanava ry 
E Timo Ikkala  LC Ruovesi 
F Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö ry 
G Mikko Kauranen LC Jyväskylä/Kuokkala ry 
H Pentti Päivinen LC Joensuu ry 
I Matti Teiska  LC Sotkamo/Vuokatti ry 
K Jarmo Puustinen LC Nilsiä ry 
L Hilkka Paloniemi LC Kuusamo/Pohjanakat ry 
M Vesa Kynnysmaa LC Köyliö ry 
N Annina Kuusiniemi LC Helsinki/Aurora ry 
O Matti Kojo  LC Kaustinen ry 
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AR-KOMMITTÉORDFÖRANDENAS UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 
 
28.8.2020 Björneborg (GR) 

 
(8.5.2021) Laajavuori Jyväskylä – utbildningsseminarium för nästa periods 

kommittéordförande  
  
AR-kommittéordförandena rapporterar månatligen till stiftelsens ombudsman på den 
rapporteringsblankett som finns på vår webbplats. 
 
KLUBBARNAS ADRESSINKOMSTTÄVLING 
 
Tävlingsperiod 1.7.2020 - 15.4.2021 
 
Med i beräkningen tas de adresser som man beställt senast 15.4.2021 och mot räkning 
betalat senast 17.5.2021.  
 
I tävlingen deltar alla lionsklubbar i Finland.  
 
Segrare i tävlingen är den klubb som har den största adressinkomsten. Vid oavgjort resultat 
är segraren den klubb som först kommit upp till resultatet.  
 
De fyra bästa klubbarna belönas med diplom och uppmuntringsbelöning  

1:a PRIS 600 € och diplom  
  2:a PRIS 500 € och diplom  
  3:e PRIS  400 € och diplom  
  4:e PRIS  300 € och diplom  
 

     
  
Prisen delas ut vid Finlands Lionsförbunds årsmöte. Mottagarna meddelas på förhand.  
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BIDRAGEN 
 
Under verksamhetsperioden beviljar stiftelsen bidrag på följande grunder: 
 
1. Normalt bidrag 
 

Bidrag beviljas för klubbens eller klubbars gemensamma objekt som utförs som 
en serviceaktivitet och till ett belopp som är högst 50 % av aktivitetens 
penningkostnader. Den summa som klubben/klubbarna själva betalar bör vara 
minst lika stor som det beviljade bidraget. 
 
Stiftelsen stöder inte klubbmedlemmarnas arbetsinsatser eller externa arbets- 
eller entreprenörslöner trots att de arbetstimmar som ska utföras är 
betydelsefulla då bidragets storlek bestäms. 
 
Om till genomförandet av serviceaktiviteten hör uppgifter som kräver 
specialkunnande såsom el-, VVS-, schaktnings- och transportarbeten, är för 
deras del bidragets storlek 40 % men ändå högst 40 % av det beviljade 
bidraget. 
 
Det minsta bidraget som beviljas är 500 euro och det största 10 000 euro. 
 

2. Bidrag där servicearbetets andel är liten 
 

Bidragsklassen där klubbmedlemmarnas andel i servicearbetet är liten och 
bidraget hänför sig till stor del till införskaffande av material och specialarbeten 
samt som donation av dem. 
 
Bidraget kan högst vara 40 % av klubbens och bidragets sammanlagda 
kostnadssumma. 
 
Om till genomförandet av serviceaktiviteten hör uppgifter som kräver 
specialkunnande såsom el-, VVS-, schaktnings- och transportarbeten, är för 
deras del bidragets storlek 40 % men dock högst 40 % av det beviljade 
bidraget. 
 
Det minsta beviljade bidraget är 500 euro och det största 6 000 euro 
 

 
Allmänt om beviljade bidrag.  
 

Arne Ritari-stiftelsen finansierar inte medelanskaffningsaktiviteter som 
administreras av klubbar eller penningdonationer som ges av klubbarna. 
Stiftelsen beviljar bidrag för ändamål som följer de stadgar som årligen 
godkänns vid stiftelsens årsmöte. 
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Ansökan bör göras i god tid innan klubben på något sätt börjar förverkliga 
aktiviteten. 
 
Serviceaktiviteterna bör vara genomförda och administrerade av 
klubbmedlemmarna. 
 
Klubben kan beviljas ett nytt bidrag som hänför sig till ett nytt ändamål tidigast 
två (2) år efter beviljningsdagen för det föregående bidraget under förutsättning 
att man till stiftelsen inlämnat en ekonomisk slutredovisning gällande det 
tidigare bidraget.  
 
För samma ändamål kan stiftelsen bevilja ett nytt bidrag tidigast tre (3) år efter 
beviljningsdagen för det föregående bidraget. 
 
Bidrag kan beviljas högst tre (3) gånger för samma ändamål. 
 
Stiftelsen beviljar inte bidrag för uppträdares arvoden, lokalhyror, 
minnesmärken, donationer och inte heller för aktiviteter som administreras av 
andra föreningar. 
 
Bidragen behandlas i huvudsak av stiftelsens bidragskommitté vid virtuella 
möten. Ifall man inte når ett beslut på ett virtuellt möte, behandlas bidraget på 
stiftelsens följande styrelsemöte. Om denna överföring av beslutet meddelas 
sökanden per e-post.  
 
Det beviljade bidraget betalas till sökande i efterskott i 1 – 2 betalningsrater 
enligt presenterade kvitton. 
 
Det s.k. normala bidraget bör lyftas senast inom två (2) år och det s.k. 
donationsbidraget inom ett (1) år efter beviljandet av bidraget. I samband med 
rekvireringen bör man till stiftelsen sända en bidragsutredning och i den 
begärda dokument. 
 
Gällande ansökningar som inkommer under sommaren, fattar man beslut från 
början av september. Styrelsens sista årliga möte hålls i samband med 
Finlands Lionsförbund rf:s årsmöte. För att försäkra sig om ett beslut för ett 
bidrag inom pågående verksamhetsperiod, borde anhållan var hos stiftelsen 
senast 31 maj. 
 
Bidragsbeslutet sänd till den kontaktperson som nämns i ansökan som bilagd fil 
till ett e-postmeddelande. 
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