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TIDEN FÖR ATT ANHÅLLA OM BIDRAG FÖR TACK VETERANERNA!-AKTIVITETEN HAR 

FÖRLÄNGTS 
 
Arne Ritari-stiftelsen stöder Tack veteranerna!-aktiviteten med bidrag. Ansökningstiden för 

bidragen har förlängts till 1.3.2015 och den veteranaktivitet som fått bidrag ska vara utförd före 
utgången av den här verksamhetsperioden. Det lönar sig att utnyttja möjligheten. Anhållan görs 
på blankett som finns på internet. Även om begivenheterna kan förefalla små, kan en anhållan 
vara värd mödan då ett bidrag/klubb som beviljats för en veteranaktivitet, i motsats till övriga 

aktiviteter, inte betyder att klubben sätts i ansökningskarantän för tre år framåt.  
 
ARS har också slopat taket på 25 % för bidrag som man kan få för aktiviteter riktade till 
offentliga samfund, t.ex. hjälpmedel som skaffas till sjukhus etc. Storleken på även dessa 
bidrag kan alltså stiga till 50 % av utgifterna. Det här lönar det sig nu att utnyttja. 
 

GE VÄRDIGT ETT ERKÄNNANDE MED EN RIDDARVÄRDIGHET! 
 
Många klubbar i A-distriktet firar jubileum under verksamhetsperioden 2014-2015. Det här ger 
ett utmärkt tillfälle att tacka förtjänta lion för deras osjälviska servicearbete inom Lions. 
 
Den mest offentliga, synliga och värdiga sätt att säga tack, så att mottagaren med glädje 

kommer ihåg det, är att åt en förtjänt medlem förläna Lionsriddarvärdighet. En Lionsriddare 

kan dubbas antingen vid klubbens egen jubileumsfest eller så vid Arne Ritari – Melvin Jones-

festen som hålls 6.3. i Åbo på restaurang Aitiopaikka (närmare anmälningsdirektiv kan läsas 
på distriktets webbsidor under förvintern). Förhoppningsvis kommer klubbarna ihåg även de 
tidigare distriktsguvernörer som inte ännu är Lionsriddare med en riddarvärdighet. De har gjort 
betydande insatser som guvernörer och samtidigt gett den egna klubben synlighet. 
 
Klubbens styrelse väger den belönades meriter och beslutar om att anhålla om 
Lionriddarvärdigheten och sänder därefter riddaransökan direkt till ARS-ombudsmannen Timo 
Haasto. Blanketten kan skrivas ut från internet. Det att klubben skaffar en riddarvärdighet (800 
€) är en riksomfattande aktivitet som betalas med klubbens aktivitetsmedel. De synliga tecknen 
på riddarvärdigheten får man efter ca en månad. 
 

ARS-ADRESSERNAS FÖRSÄLJNINGSTÄVLING OCH ARS-HUSBONDEVIMPELN 
 

Alla kommer väl ihåg att lionens sätt att visa uppskattning eller deltagande går smidigt 

med de mångsidiga ARS-adresserna som klubben kan beställa direkt på internet á 10 €. På 
de riksomfattande ARS-sidorna berättar man även om den nya möjligheten att sätta egna bilder 
på adresserna. I adressernas försäljningstävling beaktar man de adresser som fakturerats 
senast 30.4. och betalts senast 15.5. Prisen är fina! 
 
Av PDG Simo Waltenberg (tfn (02) 637 9495, Pori/Juhana) kan man beställa en tilltalande 

ARS-husbondevimpel 70 € styck. En utmärkt lämplig gåva t.ex. åt en Lionsriddare! 
 
Heikki Mäkelä,  
Distrikt 107-A ARS-kommitténs ordf. 
Tfn 040 533 6652, heikki.makela@lions.fi 

 


