
Utbildningsdagen 

 2 April  2022  

Scandic Skogshöjd i Södertälje 

”Det är bara det som utförs som betyder något” 



  
Välkommen till Lions Utbildningsdag på Scandic Hotel 

Skogshöjd i Södertälje! 

Under en dag kommer vi att umgås och utbyta idéer och erfarenheter och 

kanske hitta något som kan tända gnistan att komma igen efter pandemi och 

annat. 

Från distriktet kommer att redovisas vad vi har åstadkommit och vart vi är på 

väg inom den närmaste tiden. 

Barndiabetesfonden berättar om sin verksamhet och hur vi gemensamt kan 

åstadkomma bättre förutsättningar för barn som drabbas. Diabetesfrågan är ju 

en av Lions fokusområden som vi ska arbeta för. 

Under nästa år måste vi profilera oss i samhället och visa att vi verkligen är 

den stora internationella faktorn som gör skillnad. Avgörande är att vi ser vilka 

insatser som vårt närområde vill se att vi deltar i och som gör att man vill enga-

gera sig med Lions. Vi genomför därför en workshop för att ta reda på om vi är 

på rätt spår och hur vi går vidare.  

Det finns seminarier för klubbpresidenter, sekreterare och kassörer under  

kunnig ledning. I år får du dessutom en inblick om hur du kan göra för att sätta 

klubben på kartan, hitta samarbetsformer och utvecklas. 

För dem som inte är medlemmar, eller som är nya inom Lions, finns det alltid 

frågor. På Utbildningsdagen finns det Lions med en bricka ”Jag kan berätta om 

Lions” som ställer upp och svarar på alla frågor. Inga frågor är dumma om man 

inte vet svaret på dem. Sök upp en Lion med en bricka om du undrar. 

09.30 Samling med frukostbuffé 

 

10.00 Praktiska frågor. Genomgång av dagen  Ingemar Andersson, Ralf Melin 

 

10.15 Hur blev verksamhetsåret?  Vad återstår?  DG Mats Gernandt   

 

10.45 Barndiabetesförbundets Riksförening  

 Samarbetet med Lions    Åsa Laulajainen  

        

12.00 Lunch 

 

12.45 Hur kan vi förbättra kommunikationen   Ralf Melin, ALLA 

 Internt?  Klubb, Zon distrikt 

    

13.45 Seminarier   

 - LP, Profilering     Lars Kuntze, Gunnar Rydin 

 - Sekreterare     Björn Andersson 

 -  Kassör      Birgitta Åkestam,  

       Tomas Johansson 

 - Medlem Workshop    Göran Hammarlund, Mats Gernandt,  

       Maj-Britt Larsson, Lena Carlgren 

 

14.45 Återsamling med redovisning av 

 Workshop 

 

15.15  Vart är vi på väg? Att arbeta  

 mot samma mål     vDG Göran Hammarlund 

15.30 Avslutning     Ralf Melin 

15.45 Kaffe och hemfärd 

 Ha en riktigt trevlig dag i Södertälje! 


