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Senaste nytt vad gäller tält till de översvämningsdrabbade områdena i 

Pakistan, så skickades den 15 september 38 flygpallar med 8 tält och 40 filtar i 

varje till Karachi från Malmö. Vi har också kunnat se på sociala medier hur 

tälten kommit på plats. 

 

Planerade aktiviteter för hösten 2022 

Två landsomspännande aktiviteter är inplanerade under hösten. 

 

Den 8 oktober genomfördes Världslionsdagen till stöd för Lions tältaktivitet 

- Bring Quality to Life, (BQtL). Jag inväntar här insamlingssiffror från Lions 

Sverige. 

 

Nästa stora aktivitet är den 14 november då det är Världsdiabetesdagen.  

Material och information har gått ut till samtliga klubbar. Årets nationella 

insamlingsaktivitet i Sverige sker under devisen ”Hjälp Lions bota typ 1-

diabetes” och kommer att genomföras till stöd för Barndiabetesfonden och 

diabetesforskning. I år kommer Lions att satsa extra mycket och vi har därför 

valt att göra hela november till en insamlingsmånad, en ”diabetesmånad”! 

Att november blir diabetesmånad innebär att det kommer finnas gott om 

tillfällen för klubbarna att genomföra olika typer av kampanjer. 

Lions har tillsammans med Barndiabetesfonden tagit fram kampanjmaterial i 

form av bland annat flyers, diabetesinformation och annat bra material för 

marknadsföring och genomförande av olika typer av aktiviteter/insamlingar. 

Materialet går att ändra för att passa den egna klubben.  

Vi har vidare tagit fram material för marknadsföring och insamlingar på 

sociala medier såsom Facebook.  

Lions kommer också att synas i en bilaga i Svenska Dagbladet 9 november 

dels med en artikel dels med annons att Lions stöder diabetesforskningen och 

vi också där kan se att vi behöver förstärkning på medlemssidan. 

Den 19 oktober genomfördes ett webinar i Facebookhantering om hur kan vi 

använda Facebooks alla verktyg för att få ut information till medlemmar och 

omvärld om Lions?  

 

Utöver ovan nämnda så fortsätter den nationella insamlingen ”Hjälp Lions 

Hjälpa Ukrainas befolkning”. Detta är ett projekt som kommer att löpa vidare 

under året, mer information kommer. 

Hjälp till Ukraina via LC Södra Sandby och Anders Rendik löper på i oför-

minskad styrka. Fortlöpande information skickas ut från Anders. 
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