
 
 
 

Bästa lion, vi går mot ljusare tider! 

PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas 
Styrelsemedlem 
Arne Ritari-stiftelsen 
 

u under våren har vi ännu tid att göra gott. 
I klubbarna göra nu också upp verksamhetsplanen för nästa verksamhetsperiod med alla sina 
aktiviteter. 

 
Av klubben kan de kommande aktiviteterna kräva betydande ekonomiska insatser. 
Arne Ritari-stiftelsen erbjuder hjälp då man förverkligar aktiviteterna. 
 
Arne Ritari-stiftelsens uppgift är att stöda klubbarnas aktiviteter, detta t.o.m. upp till 50 % av kostnaderna. 
Då man gör upp en bidragsansökan, notera BEVILJNINGSGRUNDERNA OCH BIDRAGSKLASSERNA. Direktiven 
hittar man på stiftelsens hemsidor: https://www.lions.fi/se/arne-ritari-saatio/toiminta/bidragen/ 
 
På stiftelsens sidor finns nu också exempel på ändamål till vilka stiftelsen har beviljat bidrag: 
https://www.lions.fi/se/arne-ritari-saatio/toiminta/bidragen/esimerkkeja-myonnetyista-apurahoista/ 
 
Ytterligare information får man av ordförande för distriktets ARS-kommitté och av stiftelsens ombudsman 
Timo Haasto (timo.haasto@ar-saatio.fi). 
 
Arne Ritari-stiftelsen hjälper också till då klubben vill belöna förtjänta medlemmar. 
För det ändamålet kan man skaffa Lionsriddar- eller Pro-riddar-värdigheter mot en donation som tas ur 
klubbens aktivitetsmedel. 
 
Använd LIONSADRESSER - lämpar sig både för gratulations- och kondoleansändamål. 
 

LCIF och katastrofen i Ukraina 

PCC Heikki Hemmilä pMJF 

Lionsförbundets LCIF- och kampanj100-ansvarig 

 

 dag, den 3 mars 2022, har mer än en miljon barn, kvinnor och åldringar redan flytt från kriget i Ukraina. 

Behovet av hjälp är därför enormt. Inget annat europeiskt land har på så här kort tid sett ett så stort 

antal människor är i nöd och som behöver hjälp. 

I en krigszon kan vi inte arbeta, som Röda Korset, men lionsklubbarna är på andra sidan gränsen och 

levererar mat, dryck, skydd, kläder och transporter. LCIF kommer att förmedla stödet direkt till klubbar i 

Polen, Rumänien, Ungern, Lettland och Tjeckien och se till att det kommer till rätt destination, levererat av 

våra egna pålitliga vänner.  

Det snabbaste sättet att få pengar vidare och till rätt ändamål är genom den länk som LCIF inrättat särskilt 

för den här katastrofen. Förbundets Alert-arbetsgrupp har redan donerat vad som kunde tas från 

katastroffonden. Samtidigt kom vi överens om att förbundets insamlingskonto kan användas för att i 
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undantagsfall förmedla bidrag från klubbarna. Via bägge kanaler kommer i vilket fall som helst pengarna att 

komma fram och kommer att bygga upp både Campaign100-saldot och givarens Melvin Jones-kredit.  

Länk http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement.  

Lionsförbundets konto: FI54 8000 1970 8298 84. I meddelandefältet "klubbens namn" och "Ukraina" och " 

Medelinsamlingstillstånd", OM medlen samlas in med förbundets tillstånd RA/2020/183, t.ex. genom 

bössinsamling. Detta tillstånd kan användas av alla klubbar i Fastlandsfinland. Bössor och dekaler från 

distriktets LCIF ansvariga. Där det finns behov - Där finns Lion 

Lionsförbundets katastrofberedskap är svag 

PID Heimo Potinkara 

en här säsongen har Alert-arbetsgruppen redan beslutat om två nödbidrag: för att hjälpa offren för 

vulkanutbrottet och tsunamin i Tonga och för kriget i Ukraina.  Tanken är att när en begäran om 

hjälp kommer in ska förbundet kunna svara omedelbart och med en synlig summa pengar. Vid det 

senaste årsmötet beslutade man därför om ett bidrag på 5 euro per medlem till förbundets katastroffond. 

Endast 54 klubbar har nu betalat den här lilla summan.  

Konto FI54 8000 1970 8298 84, i meddelandefältet "klubbens namn" och "Förbundets katastroffond" och 

"Medelinsamlingstillstånd" OM medlen har samlats in med Förbundets insamlingstillstånd RA/2020/183. 

Förbundet måste rapportera influtna penningsummor till Polisstyrelsen.  

Förbundets Alert-grupp 

Hur stöda krigets offer i Ukraina? 

Petri Kaukiainen 

ia vår internationella organisation har vi tillsammans med lion från Ukraina och deras grannländer 

försökt kartlägga hjälpbehovet och rätt sätt att hjälpa.  Lions i Europa förbereder sig för kommande 

flyktingar från Ukraina bl.a. med hjälppaket, vilka innehåller mat, vatten, hygienartiklar och kläder. 

Lions hjälper människor i deras humanitära behov kring hela världen, speciellt dem som söker beskydd och 

hjälp. Du kan stöda genom att donera till vår 

världsomfattande fond LCIF, som med bidragen hjälper lokalt 

och världsomfattande. LCIF har grundat ”Refugees and 

Displaced Persons”-fonden (Flyktingfonden), från vilken man 

kan hjälpa offren i denna katastrof. 

Delta tillsammans med din klubb. Även Finlands Lionsförbund har från sin katastroffond donerat till krigets 

offer i Ukraina genom LCIF:s flyktingfond. 

Hjälp genom att donera 

Du kan stöda genom att donera till Finlands Lionsförbunds katastroffond, kontonummer FI54 8000 1970 

8298 84 i meddelandefältet "Donator/Klubbnamn" "Katastroffond" och "Ukraina" >> Läs mer. 

Klubbar kan starta egna aktiviteter för att samla in materiell hjälp till Ukraina och ukrainska flyktingar. Innan 

man börjar samla in varor är det viktigt att ta reda på vilket material som behövs och hur varorna som 

samlas in från orten kan levereras tillförlitligt. 
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