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Tillsammans kan vi  

 

Bästa lionmedlem. 

Vi uppnår enastående saker 
tillsammans varje dag tack vare det du 
ger. Samtidigt som sättet att ge kan ske 
i många former är ett av de bästa att ge 
fortlöpande till Lions Clubs International 
Foundation (LCIF). Det är så vi 
säkerställer att våra största projekt blir 
framgångsrika och som med allt i Lions 
startar det med dig och din klubb. 

Gör en bra dag. 

Brian Sheehan 

Internationell president 

 

Distriktsrådsmöte och extra 

Distriktsmöte. 

Välkomna till Gävle lördag den 1 oktober 
kl. 10.00 till ca 16.00 då avhandlar vi 
distriktsrådsmöte och extra 
distriktsmöte.  

Kom ihåg att anmäla klubbens 
delegater. 

Anmälan görs på hemsidan. 

https://www.lions101m.se 

 

Utbildningar! 

ZO utbildning Inom snar tid.  

Platser finns kvar 

RLLI  25–27 november  

På Scandic Skogshöjden Södertälje 

anmälan senast 15 oktober. 

Anmälan sker till Magda Van Almenkerk 
magda@cemarkingnordic.se  

 

Medlemsutveckling 

Global member approach (GMA) har vi 
säkert hört talas om alla och kanske blitt 
lite fundersamma vad är detta nu då? 
Inget konstigt, det handlar om att 
fokusera på medlemsutveckling som jag 
skrev i förra nyhetsbrev. Vi måste sätta 
oss ner och tänka över situationen som 
vi befinner oss i, vad kan vi göra för att 
nå framgång både i att behålla 
nuvarande medlemmar samt att givetvis 
få nya medlemmar. Det är ett arbete 
som vi gör tillsammans och Tillsammans 
kan vi! 

 

Aktiviteter 

Återkommande aktiviteter  

8 okt Världslionsdagen. 

14 nov Diabetesdagen 

5 juni  Miljödagen 

Tema för Världslionsdagen  

Bring Quality To Life 
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Lions Sverige och MSB skickar tält till 
Pakistan. 

Tältaktiviteten Bring Quality to Life 
(BQtL) arbetar tillsammans med 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) sedan 2004 genom att 
förse katastrofdrabbade människor med 
tält och filtar. Inom kort kommer det gå 
300 tält med fem filtar per tält till de 
översvämningsdrabbade områdena i 
Pakistan. Lions Pakistan kommer att 
fördela tälten inom de områden som 
bäst behöver hjälpen. Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) matchar 
vår insats med 300 000 USD för inköp 
av förnödenheter på plats. Med MSB:s 
hjälp kommer tält, filtar och personal 
fraktas till Islamabad för vidare 
transporter till de aktuella områdena. 

Sedan 2004 har BQtL köpt in över 6 000 
tält och 30 000 filtar för ca 43 miljoner 
kronor. Detta är möjligt på grund av 
intensivt insamlingsarbete av Lions 
klubbarna och lionsmedlemmarna men 
framför allt tack en generös allmänhet. 

IP Brian Sheehan visar stor entusiasm 
över vårt arbete med tälten. 

Informationsmaterial kommer inom snar 
tid. 

 

LCFM 

Lions Cancerforskningsfond 
Mellansverige-Uppsala-Örebro i 
samarbete med LC Hagfors, som står 
som värd för årets forskarseminarium 
den 15 oktober klockan 14.00, med 
följande forskare från 
Universitetssjukhuset i Örebro: 
  
Forskningschef Mats G Karlsson 
Anna Göthlin Eremo, Kliniskt 
forskningscentrum under temat: 
Uttryck av LAT1 i bröstcancer – ett 
möjligt framtida mål för behandling? 
 
Jessica Carlsson, Urologiska Kliniken 
under temat: 
Cirkulerande biomarkörer för 
urinblåsecancer. 
 
Sabina Davidsson, Urologiska Kliniken 
under temat: 
Kan markörer i blodet förutsäga 
prognosen för patienter diagnostiserade 
med njurcancer? 
 Information om anmälning med mera 
kommer senare. 
 
Välkommen 
Lions Cancerforskningsfond 
Dag Hedin / Roland Thorstensson 
 

 

Vi går till Lions med glädje! 

Christer Wallin DG 101 M 2022–2023  
mina kontaktuppgifter 

dg101@lions.se  

073 443 77 62 
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