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Till samtliga Lions klubbar 

Projektet ”Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen” har nu producerat den 

första av ett antal Facebookfilmer. Surfa in på Facebook och titta på 

filmen. Marknadsföringen är riktad till åldersgruppen 40 – 70 år och vi 

tror att den största och bästa marknadsföringen är den medlemmarna gör 

när man delar sin Facebooksida offentligt. SÅ HJÄLP TILL ATT DELA!  

VAD handlar det om? 

Lions MD 101 har erhållit ekonomiskt bidrag från Lions Club International, 

LCI, för att göra Lions mera synligt vilket förhoppningsvis ska öka 

medlemsantalet. Detta ska ske genom aktiviteter som samlar in medel till 

Diabetesforskningen. 

Som framgick av informationen i december så har vi delat in projektet i 

tre faser. Första fasen genomförs under jan-feb, med insamlingsmål till 

LCIF Diabetes.  

Den andra fasen är i mars-april då är fokus på insamling till diabetes 

typ 1 i samarbete med Barndiabetesfonden.  

Den tredje fasen, maj-juni då är fokus att insamling sker till diabetes  

typ 2, här kan klubben med fördel samarbeta med andra organisationer 

som arbetar med folkhälsoåtgärder. 

HUR ska det ske? 

Klubbarna vet bäst vad som funkar lokalt, det viktiga är inte vad man gör 

utan att man gör något. Det kan vara särskilda aktiviteter som görs 

eller ske inom de aktiviteter som redan är planerade. D v s inom 

ramen för dessa aktiviteter så bidrar klubben med hela eller delar av 

insamlade medel till projektet ”Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen”. 

Det är bara fantasin och möjligen vädret som begränsar vilka aktiviteter 

som kan göras för att synliggöra LIONS, värva medlemmar och samla in 

pengar till diabetesforskningen. Diabeteslunken är ett exempel på en 

aktivitet som kan kombineras med information om Lions och 

Barndiabetes.  Till våren när fokus är på diabetes typ 2, kan med fördel 

olika motionsaktiviteter var lämpliga, då motion är ett bra sätt för att 

förhindra diabetes typ 2. Här hoppas vi kunna få till en nationell 

motionstävling i någon form. Vi återkommer om det.  

Samarbeta gärna med lokala Diabetesföreningar för att sprida kunskap 

om diabetes. 
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HUR synliggör vi Lions? 

Projektet kommer att ta fram ett antal filmer som kommer att 

marknadsföras på Facebook genom riktad och betald annonsering i hela 

landet. Dessa filmer kan naturligtvis även användas på klubbarnas 

Facebooksidor och hemsidor. Du ser den första filmen på Lions hemsida 

www.lions.se Därutöver är ambitionen att ta fram informationsmaterial 

som kan användas för lokal annonsering och marknadsföring i samband 

med att klubben har aktiviteter. Det är fritt fram för klubbarna att 

utgående från utsänt underlag ta fram lokalt anpassat material. 

Fler medlemmar? 

En förutsättning för att öka medlemsantalet är att ALLA aktivt bidrar och i 

samband med klubbens olika aktiviteter aktivt pratar med människor och 

informera om Lions Club International och den lokala klubben. För detta 

krävs att man tar fram lite informationsmaterial som belyser såväl den 

internationella delen som den nationella och klubben.  

En del i projektet är att vi ska rapportera till LCI hur många människor vi 

”mött” och hur många som blivit medlemmar. Hur många som blivit 

medlemmar kan vi se i medlemsstatistiken, men hur många klubben talat 

med måste ni hjälpa oss med.  

Varje gång klubben har en aktivitet, vänligen notera hur många som ni 

talat med och informerat om Lions med. Bjud gärna in till särskild 

informationsträff. Kom ihåg att med fler händer kan vi hjälpa fler! 

Insamlade medel? 

I den nationella Facebook annonseringen används Hjälpfondens  

90-   konto. Medlen överförs sedan därifrån till aktuellt insamlingsmål.  

 

Klubbarna ska INTE använda 90-kontot, det är till för 

allmänheten. 

Klubbarna ska alltid skicka insamlade medel till 

Distriktskassören som därefter skickar distriktets totala 

insamlade medel till det insamlingsmål som klubben 

angett för Diabetesforskning.  

 

http://www.lions.se/
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Avslutningsvis, glöm inte att rapportera in Era aktiviteter i MyLion. Är ni 

osäkra på hur den fungerar kan ert distrikts GST säkert hjälpa Er.  

I distrikt 101M kommer instruktioner om registrering i MyLion att 

instrueras för samtliga deltagare under Funktionärsutbildningsdagen i 

Karlstad 26 mars. 

  

Lionshälsningar i början av februari 2022 

 

Bjarne Hald     Monica Gimerus 

MD GST och projektledare  MD GMT 
gst@lions.se     gmt@lions.se 
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