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DR. JITSUHIRO YAMADA 
TIDIGARE INTERNATIONELL PRESIDENT 

 
Dr. Jitsuhiro Yamada, från Minokamo, Gifu, Japan, valdes till president i The International 
Association of Lions Clubs vid organisationens 98:e internationella kongress, vilken hölls i 
Honolulu, Hawaii, USA, den 26-30 juni 2015. 
 
Tidigare president Yamada är neurokirurg. 
 
Tidigare president Yamada har varit medlem i Minokamo Lions Club sedan 1985. Han har 
innehaft många poster inom organisationen, bland annat distriktsguvernör och GLT vice 
konstitutionell områdesledare. Han var medlem i den internationella styrelsen 2005-2007, då 
som medlem i den verkställande kommittén och kommittén för långsiktsplanering samt vice 
ordförande i kongresskommittén. Under 2011-2012 och 2018-2019 var han även adjungerad 
medlem i styrelsen.  
 
Efter åren som Lions Clubs Internationals president och Lions Clubs International 
Foundations ordförande tackade tidigare presidenten Yamada år 2017 ja till att leda den 
mest ambitiösa insamlingskampanjen i stiftelsens historia. Kampanjen lanserades officiellt 
vid organisationens 101:a internationella kongress i Las Vegas, Nevada, USA, i juli 2018. 
 
Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har tidigare president Yamada erhållit ett 
stort antal utmärkelser, bland annat den humanitära partnerutmärkelsen, 10 internationella 
presidentens utmärkelse och en Ambassador of Good Will, den högsta utmärkelse en medlem i 
organisationen kan tilldelas. Han är även en Progressive Melvin Jones Fellow. 
 
Förutom aktiviteterna i Lions är tidigare president Yamada ordförande i flera organisationer, 
bland annat Social Medical Corporation Koseikai, Central Japan International Medical Center, 
Social Welfare Corporation Jikeikai, Nozominooka Hospital och Ajisai Nursing College. Han är 
ständig styrelseledamot i Japan Hospital Association och adjungerad professor vid Gifu 
Universitet. 
 
Tidigare president Yamada har varit aktiv inom området internationella relationer, såsom 
hederskonsul i Marocko, president i Gifu-Hungary Friendship Association, Gifu-Morocco 
Association och Gifu-Salzburg Association. Han har erhållit en hedersutmärkelse av Ungern och 
en hedersmedalj av Alaouite Dynasty i Marocko samt en medborgarutmärkelse av staden Peking 
som erkänsla för sina insatser att skapa internationell vänskap. 
 
Tidigare president Yamada och hans avlidna hustru, tillika partner sedan läkarutbildningen, Dr. 
Toshiko Yamada, har en son, som också är medlem i Lions, en dotter och tre barnbarn. 


