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Lions Clubs International väljer Brian Sheehan  
till sin nya internationella president 

 
(1 juli 2022, Oak Brook, Illinois, USA) – Lions Clubs International, världens 

största hjälporganisation, valde Brian E. Sheehan till organisationens 

internationella president för verksamhetsåret 2022-2023 vid dess 104:e 

internationella kongress i Montréal, Kanada. 

 

President Sheehan är VD och grundare av Rural Computer Consultants, ett 

företag som arbetar med utveckling av mjukvaror, kommer fokusera på att stärka 

Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation (LCIF). 

 

”Vår organisation betyder så mycket för de människor som är medlemmar i 

Lions”, sade Sheehan. ”Men den betyder ännu mer för de människor vi hjälper.” 

 

Sheehan kommer att leda ett globalt initiativ för medlemstillväxt, vilket är utformat 

att stärka lokala klubbar och fortsätta med den positiva medlemstillväxten från 

verksamhetsåret 2021-2022. För att hjälpa till att tillgodose ökande behov i 

samhället uppmuntrar Sheehan klubbarna att genomföra stora och ambitiösa 

hjälpprojekt som kan öka Lions lokala och globala påverkan. Han kommer även 

att samarbeta med medlemmarna om att bygga vidare på framgångarna för 

LCIF:s Kampanj 100, vilken under detta år överträffade sitt insamlingsmål på 

USD 300 miljoner. 

 

President Sheehans budskap under året är ”Tillsammans kan vi”, vilket är en 

uppmaning till både medlemmar och andra människor runtom i världen att arbeta 

i team och att främja innovation, för att kunna skapa lösningar på de utmaningar 

vi ställs inför. 

 

”Var och en av oss kan göra många bra saker på egen hand, men tillsammans 

kan vi göra det omöjliga möjligt”, sade Sheehan. ”Och tillsammans kan vi göra 

våra samhällen, och världen, en bättre plats för alla människor.” 
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Sheehan har varit medlem i Bird Island Lions Club sedan 1991 och han har 

innehaft många poster i organisationen, bland annat kontaktperson i det globala 

medlemsteamet, områdesledare i det globala ledarskapsteamet, ordförande i 

kommittén för huvudkontorets verksamhet och i finanskommittén, Lions 

universitetskoordinator och adjungerad styrelsemedlem i flera kommittéer.  

 

Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har han erhållit många 

utmärkelser, bland annat årets medlem i klubben, stiftarens medlemsutmärkelse, 

presidentens ledarskapsutmärkelse, flera internationella presidentutmärkelser 

och Ambassador of Good Will, vilken är den högsta utmärkelse organisationen 

kan tilldela sina medlemmar. 

 

Utöver sitt engagemang i Lions är Sheehan aktiv i många yrkes- och 

samhällsorganisationer. Han har varit president i Bird Island Civic and 

Commerce, styrelsemedlem i Learning Funhouse och medlem i olika 

skolkommittéer. År 2011 erhöll han även en utmärkelse som årets småföretagare 

i delstaten Minnesota. 

 

President Sheehan och hans hustru Lori, som också är medlem och en 

Progressive Melvin Jones Fellow, har två söner och två döttrar. Detta dynamiska 

team har åtagit sig att göra bra saker i samhället och att hjälpa människor i nöd 

runtom i hela världen.   

Om Lions Clubs International 

Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. 
Mer än 1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar genomför hjälpinsatser i 
200 länder och geografiska områden runtom i världen. 
 
Sedan 1917 har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen genom konkreta 
hjälpinsatser och humanitära projekt. Vi kan utöka påverkan av våra hjälpinsatser 
genom det generösa stödet från vår stiftelse Lions Clubs International 
Foundation (LCIF).  
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Vi är fokuserade på att stödja frågor som syn, miljö, barncancer, hungersnöd, 
diabetes och andra angelägna humanitära behov, för att ta itu med några av de 
största utmaningarna som vår värld står inför. För mer information om Lions 
Clubs International besöker du www.lionsclubs.org. 


