
 

  

 

  

 

 

Nyhetsbrev nr 2, december 2016 

Lionmedlemmar! 

 

 
bildades vid Distriktsmötet i Eslöv  

2011-09-17 enligt beslut av de av 

klubbarna i distriktet utsedda delegaterna. 

 

Insamlingsresultat Utdelade medel 

2011-2012      84.000         0 

2012-2013    230.000         0 

2013-2014    462.000      80.000 

2014-2015 1.446.000     265.000 

2015-2016    378.000 1.490.000 

160701-1130   166.300           0 

 

I början av oktober meddelade  

Svensk Insamlingskontroll att  

Lions Forskningsfond Skåne klarat sig 

igenom årets tuffa granskning med 

kommentaren att  

”materialet är i mycket god ordning”.  

 

 

 

Vid Distriktsmöte 1 i Hörby,  

den 24 september 2016, informerade 

Cecilia Follin, en av vårens mottagare av 

forskningsanslag, om sitt forskningsprojekt 

’Kognitiva och psykosociala sena komplika- 

tioner efter strålbehandling mot huvudet’.  

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den 

vanligaste barndomscancern och utgör 

25% av all cancer som inträffar i 

barndomen. 

En fantastisk information som visar att 

forskningsanslag från Lions Forskningsfond 

Skåne verkligen hamnar rätt.  

Cecilia framförde sitt stora tack till fonden. 

 

 

 

I november har årets ledigkungörelse samt 

ansökningsblankett lagts ut på både Lions 

Forskningsfond Skånes hemsida, 

www.lffs.se, och FaceBooksida, 

www.facebook.com/lffs.se. 

Ansökningar om forskningsanslag skall 

vara inne senast 2017-01-17. 

 

 

http://lffs.se/
http://lffs.se/banners/attachment/bannerfans_6205946/
http://lffs.se/banners/attachment/bannerfans_6205946/
http://www.lffs.se/
http://www.facebook.com/lffs.se


   

 

 

När någon fyller år ! 

 Sätt in ett belopp motsvarande 

blomsterbuketten, whiskeyflaskan, 

vinpavorna eller något annat till   

Lions Forskningsfond Skåne,  

som utfärdar ett gratulationskort. 

När någon går bort ! 

Sätt in ett belopp motsvarande 

blomsterbukett eller blomsterkrans till  

Lions Forskningsfond Skåne,  

som utfärdar ett minneskort. 

Styrelsen är tacksam om så många som 

möjligt hjälper till att sprida informationen 

om dessa möjligheter både inom och 

utom Lionklubbarna.  

 

Dessa 3 motiv finns att välja vid 

utfärdande av gratulationskort. 

 

       Gerbera      Rosenbukett        Solros 

Dessa 3 motiv finns att välja vid 

utfärdande av minneskort. 

 

             Sol                        Ek                 Rosor 

 

 

 

Tänk på distriktets egen forskningsfond! 

  

Betala in direkt på BG 900 – 28 66 

Lions Forskningsfond Skåne  är  

Lions FLAGGSKEPP,  

sett ur ett regionalt perspektiv. 

 

Kontaktuppgifter 

E-post: info@lffs.se  

Hemsida: www.lffs.se  

Facebook: www.facebook.com/lffs.se  

Tel: Karin Nord Åkerlund, 040-45 78 52 

Tel: Bodil Persson, 0416-185 50 

 

Till sist ber vi att få tacka för höstens 

bidrag till Lions Forskningsfond Skåne 

samt att önska Er alla en  

riktigt God Jul och ett Gott Nytt År ! 

 

LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE 

/ Styrelsen 
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