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Ashok Mehta från Mumbai, Indien valdes till president för the International Association of 
Lions Club för verksamhetsåret 2005 – 2006 vid organisationens 88:e internationella 
kongress i Hong Kong den 1 juni 2005. Hans tema var ”Passion att överträffa”. 
 
Tidigare president Mehta, som är ordförande och verkställande direktör för ett företag i 
Indien, är aktiv i mer än ett dussin större institutioner inom områdena medicin, utbildning, 
välfärd, samhälle och kultur. 
 
Tidigare president Mehta har varit lionmedlem sedan 1963 och har organiserat mer än 
trettio ögonläger över hela Indien och Afrika. Han har mobiliserat internationellt stöd efter 
större katastrofer som till exempel jordbävningar och cykloner i Indien. Hans insatser för 
fred med Pakistan, vilka fått stöd av Lions i de båda länderna, har hjälpt till att bygga 
broar mellan människor i dessa båda länder. 
 
Tidigare president Mehta har varit medlem i kampanj SightFirst internationella kommitté 
mellan 1990 – 1995 och USD 150 miljoner har samlats in till projektet. Han har även 
presenterat avhandlingar gällande synbevarande åtgärder och andra ämnen vid Lions 
olika forum och kongresser. 
 
Som erkänsla för sina utomordentliga lionistiska insatser har tidigare president Mehta 
erhållit många utmärkelser, till exempel den åtråvärda Lions Clubs International 
presidentens medalj under de senaste 23 åren, Lions internationella nyckelutmärkelse 
och medalj för att ha varit fadder för 250 nya medlemmar och 19 extensionsutmärkelser 
för att ha organiserat nya klubbar. Han har i Mumbai utnämnts till Årets man 1986. Han 
har av regeringen i Maharashtra utsetts till styrelseledamot vid Mumbai University där 
han arbetade i två olika kommittéer samt till sheriff i Mumbai under år 2001. Han 
utnämndes till hedersdoktor i humaniora vid University of the World i Missouri, USA. 
 
Tidigare president Mehta har deltagit i 24 internationella kongresser, 14 USA/Kanada 
forum, 25 Afrika forum och fem lionkonferenser i Fjärran östern. Han har varit lärare vid 
tio DG Elect-seminarier och ordförande för distriktsguvernörernas informationsprogram 
vid den 75:e internationella kongressen i Hong Kong. 
 
Tidigare president Mehta, hans fru Kokila och deras dotter Sheetal, är alla Progressive 
Melvin Jones Fellows. 
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