Välkommen till

Utbildningsdagen
den 2 April 2022
på Scandic Skogshöjd i Södertälje
* Vad kan jag göra för att förstärka Lions?
* Hur kan vi förbättra klubbarbetet?
*Vad behövs göras för att vi ska bli fler?
* Vad kan vi göra för att ge klubben en
- Du som är/blir President, Sekreterare, kassör och vill veta
mer om hur du kan förenkla /förbättra arbetet - detta är
för dig!
- Medlemsansvarig? VI kommer att genomföra en workshop
för att ta reda på hur vi ska behålla våra medlemmar och
hitta fler som vill vara med på vår resa.

Deltagaravgift är 300kr/per deltagare och anmälan ska
vara inne senast den 20 mars på

Distriktets hemsida 101o-lions.se

Ange klubb, deltagarens namn och till vilken grupp som anmälan avser.
OBS! Betalning ska vara inbetalt till BG 5353-4996 senast den 21 mars .

Ange även din klubbs Bankgiro för reseersättning

Du som kan allt, vill veta mer
eller är ny eller nyfiken på Lions,
kom till Scandic Skogshöjd , Täppgatan 15, 151 21,
Södertälje den 2 April 2022 för att träffa vänner och
Lions som har varit med ett tag och få erfarenhetsutbyte,

Vänta inte—anmäl Dig idag!

Preliminärt Program den 2 April 2022
Det fullständiga programmet kommer att presenteras inom kort.
Utbildningsdagen startar vid 9.30 med frukostbuffé och pågår mellan
10.00—16.00 cirka med avbrott för bensträckare och lunch.
Förmiddagen ägnas åt en redovisning av vad vi i distriktet har åstadkommit under
året samt hur vi har drabbats genom pandemin. Föredragningar varvas med öppna
diskussioner.
Efter lunch ägnar vi oss åt uppdelade seminarier;
•

Att vara President, hur kan vi återstarta klubbarbetet och arbeta med profilering i
närområdet. Hur kan vi synas bättre?

•

Rollen som sekreterare. Är jag helt införstådd om vad det innebär med den nya
organisationen?

•

Jag som kassör. Vilka hjälpmedel finns och hur ska redovisning av medel ske,
nationellt och till LCI?

•

GMA (Global Membership Approach). Vad är det och vad kan jag bidra med och
få för hjälp att öka medlemsantalet. WORKSHOP

Utbildningsdagen genomförs mellan 9.30—16.00 cirka med avbrott för
bensträckare och lunch.
För nya Lions/tänkbara medlemmar så finns det en avdelning
utanför BERGA där Lions med en speciell badge svarar
på frågor och berättar om Lions.
Kostnaden för Utbildningsdagen är 300 kr/ per deltagare. Distriktet
subventionerar resekostnaden motsvarande kostnaden för en bil från hemorten
ToR. Ersättningen behöver inte sökas utan utbetalas direkt efter Utbildningsdagen
baserat på körsträcka och ersätts med 15.00 kronor /mil.

Kursavgiften erläggs senast den 21 mars på
bankgiro 5353-4996
Om Du har frågor angående utbildningsdagen så kontakta GLT
101-O Ralf Melin på ralf.melin@telia.com / 070-3287204

Välkommen till Södertälje den 14mars!

Parkeringsinformation Skogshöjd

Program den 2 April 2022
09.30

Samling med frukostbuffé

10.00

Praktiska frågor. Genomgång av dagen

Ingemar Andersson, Ralf Melin

10.15

Hur blev verksamhetsåret?
Vad återstår?

Mats Gernandt,

11.00

Hur kan vi förbättra kommunikationen
Internt? Klubb, Zon distrikt

12.00

Lunch

13.00

Att arbeta mot samma mål

13.45

Seminarier
- LP, Profilering
- Sekreterare
- Kassör

- Medlemsutveckling
Workshop
14.45
15.15
15.30
15.45

Återsamling med redovisning av
workshop
Vart är vi på väg?
Avslutning
Kaffe och hemfärd

Anna Norberg, Dröse&Norberg
Lars Kuntze, Gunnar Rydin
Björn Andersson
Birgitta Åkestam,
Tomas Johansson
Göran Hammarlund, Mats
Gernandt,
Maj-Britt Larsson, Lena Carlgren

vDG Göran Hammarlund

Kostnaden för Utbildningsdagen är 300 kr/ per deltagare. Distriktet subventionerar kostnaden för en bil från hemorten ToR. Ersättningen behöver
inte sökas utan utbetalas direkt efter Utbildningsdagen baserat på körsträcka och ersätts med 18.50 kronor /mil.

Kursavgiften erläggs senast den 21 mars på bankgiro
5575-4964

Länk till Scandic Skogshöjd: (kopiera och lägg in i din webbläsare!)
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/sodertalje/scandic-skogshojd?cmpid=ppc_BH2d&s_kwcid=AL!7589!3!
291097966302!e!!g!!skogsh%C3%
B6jd&gclid=EAIaIQobChMItKvW7M2X5wIVEk0YCh3jJAFNEAAYAiAAEgKhhvD_BwE

