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BRIAN E. SHEEHAN 
INTERNATIONELL PRESIDENT 

 
Brian E. Sheehan från Bird Island, Minnesota, USA, valdes till internationell president i The 
International Association of Lions Clubs vid organisationens 104:e internationella kongress, 
vilken hölls den 22-28 juni 2022. 
 
President Sheehan är grundare och VD för Rural Computer Consultants, ett företag som 
utvecklar mjukvara. 
 
Han har varit medlem i Lions Club Bird Island sedan 1991 och haft många poster inom 
organisationen, till exempel guvernörsrådsordförande, ordförande för långsiktig planering, 
medlemsordförande, ordförande för behållande av medlemmar, ordförande för kvinnoinitiativet, 
ordförande för riksmöte, kontaktperson för GMT och GLT områdesledare. Han har också varit 
ordförande för kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet, koordinator för Lions 
University, DG Elect gruppledare, och adjungerade styrelsemedlem i flera kommittéer som till 
exempel kommittén för stadgar och arbetsordning, LCIF:s verkställande kommitté, LCI:s 
verkställande kommitté, kommittén för ledarskapsforum i USA/Kanada och hundraårsjubileets 
kommitté. Han har varit presentatör vi ett flertal lionsevenemang, till exempel många av de 
globala forumen. 
 
Som erkänsla för hans insatser inom organisationen har han fått ett flertal utmärkelser som till 
exempel årets klubbmedlem, distrikt 5M 4:s utmärkelse för diabetesinformation, MD 5M:s 
utmärkelse för webbinsatser, MD 5M:s Al Jensen ledarskapsutmärkelse, utmärkelse för 
medlemstillväxt, flera internationella presidentens uppskattningscertifikat, den internationella 
presidentens ledarskapsutmärkelse, ett flertal internationella presidentutmärkelser och 
Ambassador of Good Will Award, som är organisationens högsta hedersbetygelse. Han är också 
en Progressive Melvin Jones Fellow och Second Century Ambassador. 
 
Utöver sitt engagemang i Lions är president Sheehan aktiv i många yrkes- och 
samhällsorganisationer. Han har varit president i Bird Island Civic and Commerce, 
styrelsemedlem i Learning Funhouse och olika skolkommittéer. År 2011 erhöll han en 
utmärkelse för småföretagare i Minnesota. 
 
President Sheehan och hans hustru Lori, som också är lionmedlem och en Progressive Melvin 
Jones Fellow, har två söner och två döttrar. På sin fritid tycker de om att sköta om exotiska djur.  


