
Ett fantastiskt månadsmöte i Lions Club Gävle den 10 februari 2022! 

Vi tog ett nytt grepp (för oss) och inledde mötet med inbjudna föreläsare, Claes Backlund och Fredrik Rosin 

som informerade om Scouterna med fokus på Gävle Södra Scoutkår med säte i Andersberg (en invandrartät 

stadsdel i Gävle med behov av aktiviteter för unga).  

Scouterna har som motto: Unga som gör världen bättre – för oss i Lions känns det som att vi har samma 

framtidsbild och vi glädjer oss åt detta nya samarbete. De arbetar även med att göra barn och unga redo 

för livet och med låga avgifter bjuder de in alla som vill. De har idag 193 medlemmar. 

Bild 1:På bilden ses Claes Backlund framför några Lionmedlemmar som lyssnar intresserat. 

Scouternas framgångsfaktorer är : 

• Vi har roligt! 

• Vi har ett anpassat ledarskap – ledarna har ledarskapsutbildningar för att även kunna ta emot barn 

o ungdomar med utländsk härkomst eller med ”bokstavskombinationer” 

• Det finns inga Prestationskrav – var och en bidrar efter egen förmåga 

• Scouterna tar plats lokalt – de syns i Andersberg med många ungdomar som kommer till 

scoutmöten 6 dagar varje vecka  

• Arbetar för att ha låga medlemsavgifter – ”alla ska ha råd att låta sitt barn vara med”  

• Vi lovar ”Äventyr”. 

Bild 2: LP Inger Löf samt vZO Reidar Larsson,  Bild 3: vDG Christer Wallin 

• Som nästa punkt på dagordningen hade vi den stora glädjen att ta emot inte mindre än 5 (fem!) nya 

medlemmar till vår Lions Club. Vi hälsade dem Välkomna till vår gemenskap med intagningsbrev, en 

Lion Pin och en gul ros. Det nya var att vi för att ge en större bild av vad Lions är hade bjudit in vZO 

Reidar Larsson som berättade om zon-organisationen, samt vDG Christer Wallin som berättade om 

distriktet. De båda som med stor glädje tillsammans med vår LP och vår MO hjälptes åt att ta in de 

nya medlemmarna.    

Bild 4: Intagning: På bilden syns från vänster LP Inger Löf som läste Lions syften, våra nya medlemmar Leif 

Ekström, Lisa Andersson, Ulf Eriksson, Eva Persson, Hans-Göran Öberg samt längst till höger syns vår MO 

Kerstin Johansson som läste Lions etik.  De nya medlemmarna tillfrågades om de ställde upp på Lions Etik 

och syften. Distriktets vZO, Reidar Larsson, lämnade över intagningsdokumenten och en ”Välkommen till 

Lions gul ros” och vDG Christer Wallin gav alla Lionsnålen. 

Bild 5: Nya medlemmen Lisa Andersson (som sänkte klubbens medelålder rejält!) får Lion pins av vDG 

Christer Wallin 

För att ytterligare tydliggöra att intagning av nya medlemmar är högtidligt och att vi är en internationell 

organisation hade vi bjudit in PID Bruno Ahlqvist som informerade om Lions på en övergripande nivå och 

om Lions Internationella Styrelse. Han berättade att Lions är en internationell organisation med huvudsätet 

i Oak Brook, Chicago. Styrelsen består av 35 personer som utöver den internationella presidenten har 

ledamöter från hela världen. Lions har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i ca 210 länder och geografiska 

områden. 

Bruno lyfte fram att förmånen att få arbeta i den internationella styrelsen även ger vänner över hela 

världen.      Bild 6: PID Bruno Ahlqvist 

Lions Sverige motto ”För samhällsansvar och livskvalitet” kommer från Bruno och är en sammanfattning av 

Lions etik och syften. 

Foto o text, Marie Johansson sekreterare i klubben samt ungdomsansvarig i distriktet. 


