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Till samtliga Lions klubbar 

Tack för era insatser i samband med Världsliondagen 8 oktober samt 
Världsdiabetesdagen den 14 november. 

Det är vårt gemensamma och enträgna arbete som till slut kan ge 
resultat. Vi kan göra skillnad och vi gör skillnad. 

Vi går nu vidare med nästa steg i vår kampanj att öka kunskapen 

om Lions och att stödja diabetesforskningen. 

MD 101 har fått ekonomiskt bidrag från LCI för att kunna driva en 
marknadsförings- och medlemskampanj parallellt med kampanjen att 
stödja diabetesforskningen. Alla aktiviteter ska synliggöra Lions och 
innehålla insamling till diabetesforskningen samt ge tillfälle till 
medlemsrekrytering.  
Det kommer att ske löpande information till media om pågående 
aktiviteter i klubbar och distrikt.  
 

Kampanjen benämns  

 

Kampanjen leds av en projektorganisation där MD GST är projektledare 
och samtliga distriktsguvernörer är delprojektledare. MD GMT och New 
Voices ingår i projektledningen. 

Kampanjmaterial är under framtagning och kommer att bl.a. att omfatta 
facebookfilmer och underlag för marknadsföring på sociala medier. 

Information inför kampanjen: 

Januari - Februari  
Aktiviteter till LCIF fokusområde diabetes.  

Mars – April  
Aktivitet angående kostvanor tillsammans med Barndiabetesfonden och 
ICA.  

Maj  
Motionstävling "Hur många gånger kan vi gå genom Sverige från norr till 
söder"? Vi gör detta för att motverka Diabetes typ 2, dvs motion. 

 



 

 2022-01-05 

 

                      Kampanj - Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen  

S i d a  2 av 2 

Juni 
FINAL med information till media om vad vi gjort under året. Vi summerar 
totalt antal nya medlemmar och insamlade medel. 

 

Det viktigaste är att våra serviceaktiviteter syns och kan locka nya 
medlemmar till klubbarna. En bra aktivitet kan också tända liv i en klubb 
som inte kommit i gång efter pandemin.  
Det viktiga är inte att det är nya aktiviteter, kombinera gärna med redan 
planerad verksamhet. 

Mer information och PR-material kommer i början av det nya året och 
kommer att publiceras på vår hemsida. 
 

Har du frågor, kontakta din distriktsguvernör. 

 

Vi vill också passa på att önska er alla  

EN GOD FORTSÄTTNING 

För projektet 

 

 

Bjarne Hald    Monica Gimerus 
MD GST    MD GMT 
gst@lions.se    gmt@lions.se 
 

 

 

 


