
Ett nyhetsbrev från Riksmöteskommittén (RMK) 
Årgång 2 nummer 6 2022-03-01 

 

Falun 26-29 maj 2022 
”Lions hjälpverksamhet lokalt 

och globalt” är temat för Riksmötet 

i Falun 2022. 

 

 

Anmälningar 

För dig som inte redan har anmält dig är det viktigt 

att du gör det omgående. Vi har lyckats skjuta fram 

sista anmälningsdagen till 20 mars tack vare att 

hotell och anläggning förstår varför tvekan, har 

funnits tidigare, att vilja anmäla sig. Nu när 

restriktionerna är borta så behöver du inte längre 

tveka – utan kom kom kom! 

 

 

Bussturer 

Det kommer att 

gå bussar från 

First Grand och 

Clarion Berg-

mästaren till 

Lugnetkyrkans 

konferensanläggning. Tidtabell ligger i programmet. 

Efter förhandlingarnas slut bussas deltagarna 

tillbaka till hotellen. Inför middagarna går bussarna 

från hotellen till Dalasalen och sedan tillbaka igen 

när det är dags att avsluta dagen. 

 

 
 

 

Glöm inte att ta med en hatt! 

Tänk så roligt det ska bli att se oss alla ”i hatten”. 

Det roar vi oss med på fredagskvällens middag. 

 

Och Cliff Hangern då – vem är 

det? 

 

Jo David Evangelista, Regionchef och 

verkställande direktör, Europe Eurasia Special 

Olympics 

David Evangelista 

övervakar program-

verksamheten i 58 

länder i Västeuropa, 

Central- och Öst-

europa och Central-

asien och ger strategisk 

ledning och enga-

gemang med den 

offentliga och privata 

sektorn för att öka 

medvetenheten och få 

stöd. Han leder också insamlingsinsatser för 

regionen. Evangelista har en kandidatexamen i 

internationella relationer från School of International 

Service vid American University i Washington, DC, 

och en magisterexamen i internationella affärer från 

IESIDE i Vigo, Spanien. David är född i Rhode 

Island, USA, och bor för 

närvarande i Vigo med sin fru 

och deras två söner. 

Vårt mål: Vi drivs av 
övertygelsen om att 
idrott är den bästa vägen till bättre hälsa 
och glädje för alla. Genom idrott skapar 
vi ett mer inkluderande samhälle där alla 
får chansen till en meningsfull fritid. 
 

 

Seminarierna 

På nästa sida ser du ett förslag på upplägg. Möjligen 

sker en del förändringar men du får en bild av den 

spännande lördagsförmiddagen. 

 
  



  

Lördagen 28 maj 08.30 – 11.50 

1.1 Rent 

vatten – 

distrikt 101S 

 

 
 

20 minuter 

08.30 - 08.50 

1.2 Lions och 

miljön –  

Lion 

Jan Eksvärd 

 
 

20 minuter 

09.00 - 09.20 

1.3 Bring 

Quality to life 

 

 

 
 

20 minuter 

09.30 - 09.50 

1.4 Lions 

Sverige 

genom tiderna 

PID Bruno  

Ahlqvist 
 

20 minuter 

10.00 - 10.20 

1.5 

 

 

 

 
 

30 minuter 

10.30 - 11.00 

1.6 

 

 

 

 
 

40 minuter 

11.10 – 11.50 

 

2.1 Projekt 

Hoyoo –  

DG Lena 

Nyquist 

 

 

 

 

 
20 minuter 

08.30 - 08.50 

2.2 GMA - Hur 

vänder vi 

medlemsutveck

lingen inom 

Lions? 

VDG Leif 

Gustavsson 

Jan Därnemyr 

 
20 minuter 

09.00 - 09.20 

2.3 GMA - 

Hur vänder vi 

medlemsutvec

klingen inom 

Lions? 

VDG Leif 

Gustavsson 

Jan Därnemyr 

 
20 minuter 

09.30 - 09.50 

2.4 Arbetet i 

Lions 

internatio-

nella styrelse 

ID Mats 

Granath 

 

 

 
30 minuter 

10.00 – 10.30 

2.5 Lions 

Quest 

 

 

 

 

 

 

 
30 minuter 

10.40 - 11.10 

2.6 Lions 

Quest 

 

 

 

 

 

 

 
30 minuter 

11.20 - 11.50 

 

4.1 LEO – 

kom igång 

med er Leo-

verksamhet i 

Lions-

klubben 

Leo Viktor 

Sundman 

 
20 minuter 

08.30-08.50 

4.2 Lionskun-

skap för 

nybörjare 

 

 

 

 

 

 
20 minuter 

09.00-09.20 

4.3 

Trafficking 

Pelle Wecksell 

– polis som 

arbetar mot 

trafficking – 

Vad kan Lions 

göra? 

 
20 minuter 

09.30-09.50 

4.4 

Trafficking 

Pelle Wecksell 

– polis som 

arbetar mot 

trafficking – 

Vad kan Lions 

göra? 

 
20 minuter 

10.00-10.20 

4.5 Water 

means Life – 

Lions vatten – 

projekt i 

Somalia 

 

 

 

 
30 minuter 

10.30-11.00 

4.6 Special 

Olympics 

David 

Evangelista 

 

 

 

 

 
40 minuter 

11.10-11.50 

 

Med reservation för eventuella ändringar in i det sista. 

 

Fortsätt att anmäla er! 

Så vad är då huvudbudskapet igen – jo anmäl er så fort ni bara kan! Det behövs för planeringens 

skull! 

Varmt välkomna till Falun! 

 

 

 

 

 

 

 

Behovet av att lions samlas är större 

än någonsin – krisen i Europa kräver 

att även lions står upp för fred och 

frihet. 

 

 

 

RMK 
Annette E-W, Annica N. Finn B, Mattias Ö 

och Thorbjörn B 


