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Handlingsplan för ungdomskommittén 2022-2023

Sammanfattning av Ungdomskommitténs hela planering för verksamhetsåret.

LEO

Efter deltagandet på Välkomstmässa på Universitetet i Lund fortsätter arbetet med att skapa 
informationsmateriel för satsning på Leo i Malmö-Lund regionen.

För att kunna presentera materiel vid utställningar planeras inköp av informationstavla.

Elsa Olsson, Jan Lundén.

LEO Kristianstad är just nu 12 tjejer som sedan en månad tillbaka har övat inför en större 
luciakonsert. Det är ett samarrangemang mellan oss, LC Kristianstad, kommunala musikskolan, 
Kristianstadsbladet, kommunen och cityföreningen. Utöver det har vi flera andra lokala sponsorer 
och ett par gästartister. Konserten kommer äga rum 13/12 i Heliga Trefaldighetskyrkan. Vi kommer 
även att sjunga på stan under julskyltningen den 27/11.

Erika Hansson

Vi har haft besök av vår förste Leo-president Emanuel Nuss med familj från Tyskland. Vi hade då 
en Leo-träff hos mig för de som kunde komma. Emanuel är numera Lionsmedlem i vår klubb och 
deltog vid vårt månadsmöte. 
För övrigt ligger vi lågt då vi fortfarande har få medlemmar. Ser fram mot vårens Välkomstmässa 
på Linnéuniversitetet i Växjö. Leo förstärker vår klubb och deltar i våra aktiviteter. 

Ewy  Törnqvist, Nora Sjöstedt.

Ungdoms-läger och -utbyte.

Årets verksamhet för ungdomsläger beräknas vara normaliserat. Svenska läger kommer att 
genomföras i Trosa (distr. O) och Lysekil (distr. V). Dessa två läger tar tillsammans emot cirka 45 
ungdomar. Cirka 10 av dessa bör komma från Sverige.
På Europaforum  26–30 oktober i Zagreb, Kroatien, kommer fördelningen av lägerdeltagare att 
genomföras
Planeringen för vårt läger 2024 har påbörjats men ingen klubb har ännu inte svarat på förfrågan om 
detlagande.

Under verksamhetsåret skall 

◦ Information om verksamheten i ungdomsutbytet till distriktets klubbar.

◦ Uppmuntra klubbar ungdomar i distriktet att utse lämpliga ungdomar till läger i andra 
länder och i Sverige.

◦ Inleda försök med samarbete mellan distrikt om lägerverksamhet.

◦ YEC delta i digitala YEC-möten.

Jan Lundén
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Lions Quest.

LQ-styrelsen hade sitt första möte 2022-08-17 på Sparbanken Arena i Lidköping. Vi 
diskuterade våra program ”Tillsammans”, vår nya hemsida och höstens marknadsföring 
och planering.
Ny logga med ”Tillsammans” har introducerats.
Vi har nu 8 bokade kurser, varav personalen på Vittsjö F-6- skola redan genomfört sin 
utbildning. Uppföljning i januari 2023. Representant från LK Vittsjö och naturligtvis 
undertecknad deltog.
På styrelsemötet hade vi en givande diskussion med tränarchefen för Villa-Lidköping, då
vi även presenterade vårt program, riktat mot ungdomsledare.
Styrelsen informerar kontinuerligt/månadsvis GR omm LQ

LQ är en väg att möta presumtiva Lionsmedlemmar.

Jan Nilsson

Sammanfattning.

Eftersom klubbarna inte rapporterar kontaktperson för ungdomsfrågor har vi svårt med 
direktkontakt med klubbarna. Informationen blir då massutskick via IT-ansvarig, vilket troligtvis 
innebär att informationen läggs åt sidan då ingen ansvarar för ungdomsfrågor i klubben. Det är ett 
problem som vi delar med andra kommittéer i distriktet. 

Ungdomskommittén ska tillsammans med Lions Quest och PR-kommittén tydliggöra Lions 
ståndpunkt vad gäller mobbing och kränkande behandling.

Jan Lundén
Ungdomsansvarig 101S


