
Utbildningsdagen 

 25 Februari 2023  

Scandic Skogshöjd i Södertälje 

”Det är bara det som utförs som betyder något” 



  

Välkommen till Lions Utbildningsdag på  

Scandic Hotel Skogshöjd i Södertälje! 

Nu tar vi nya tag efter pandemi, kontantlöshet i samhället och annat otyg.  

Vi är ju Lions! 2023 är tidepunktenför en gedigen omstart! 

Från distriktet kommer att redovisas vad vi har åstadkommit och  

vart vi är på väg inom den närmaste tiden. 

 

Vi får en redovisning över Lions hjälp till Ukraina.; 

 vilka projekt som är på gång och hur vi kan bidra. 
 

Lions är fortfarande en skrämmande anonym organisation!  

Vi försvinner i all publicitet som andra organisationer genererar och resultatet blir ju att 

allmänheten stöttar de organisationer som syns i Postkodmiljonären.  

Samtidigt gör vi ett fantastiskt arbete som hjälper tusentals människor.  

Men vi behöver själva göra mer för att synas! 

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 Göran Hammarlund  

 

10.45 Ukraina—Vad händer och hur hjälper vi till ? 

 Vilka projekt pågår. Är vi tillräckligt bra?  

       

12.00 Lunch 

 

12.45 Hur kan vi synas utåt? Profilering  av din klubb Lars Kuntze, Ulf Ström, Kjell Höddelius 

    

14.00 Seminarier   

 - Att vara Lions President    Margareta Parkstam, Gunnar Rydin 

 - Sekreterare     Björn Andersson 

 -  Kassör      Birgitta Åkestam,  

       Tomas Johansson 

 - Medlemsutveckling. Är vi relevanta?  Mats Gernandt 

       

15.00 Återsamling och sammanfattning av dagen   

  

15.20  Vad händer under 2023-2024? Gör vi rätt saker?  vDG Torgny Gille 

 

15.40 Avslutning     Ralf Melin 

 

15.45 Kaffe och hemfärd 

 Ha en riktigt trevlig dag i Södertälje! 


