
 
 

 

Sten-Yngve Södergren – MDGST 101 

Mobil: 0703-206065     E-post: stenyngve@hotmail.com 

Lionspresidenter och aktivitetsansvariga! 

 
Den 8 oktober är det Världslionsdagen. Årets nationella 
insamlingsaktivitet i Sverige kommer att vara till stöd 
för Lions tältaktivitet - Bring Quality to Life, (BQtL). 

Världslionsdagen är den dag när vi samstämmigt och gemensamt kan gå 
ut och för att marknadsföra Lions, genomföra insamlingar/aktiviteter och 
självfallet är det ett ypperligt tillfälle för medlemsvärvning! 
 

Årets aktivitet är som nämnts till stöd för Lions tältaktivitet BQtL, tillika en av 
våra mest framgångsrika aktiviteter. Sedan 2004 arbetar BQtL tillsammans med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom att förse katastrof-
drabbade människor med tält och filtar. 
Senaste nytt är att 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! 

Det finns därför ett stort behov att åter fylla vårt lager av tält, eftersom målet är 
att alltid ha minst 500 tält i lager. 

 

Aktiviteter i samband med Världslionsdagen kan vara i princip vad som helst, det 
är din klubb som själv bestämmer hur och på vilket sätt det genomförs, det är 
enbart fantasin som sätter gränserna. Exempelvis att under ”rusningstimmarna” 
stå utanför affärer och samla in pengar, att överskottet från veckans loppisverk-
samhet går till BQtL, eller insamling via sociala medier. Det viktiga är att vi gör 
något, för det är tillsammans som vi Lions hjälpa de som mest behöver vår hjälp.  

Skulle det nu vara så att din klubb inte har möjlighet att genomföra aktiviteter 
just lördag den 8 oktober så finns det självfallet inget som hindrar att det görs 
vid annat tillfälle, det viktiga är att vi gör något.  

Insamlade medel skickas som vanligt till distriktskassören, märkta med BQtL och 
glöm inte att ange klubbens namn. 

Tänk också på att väljer man som allmänhet att skänka pengar via Lions Swish 
90-konto 9019480 ska BQtL anges i kommentarsfältet. 

 

Med denna information bifogas också ett antal dokument från BQtL vilka ska ses 
som stöd och hjälp i er marknadsföring och insamling. Genom detta material får 
vi också ett enhetligt och gemensamt budskap över hela landet. 

Bifogade filer är: 

• PDF med länkar om vart man kan hitta mer info om BQtL, det är klickbara 
länkar till ytterligare material såsom gåvobrev, broschyrer mm. 

• PDF, A4-affisch avsedd för allmänheten med Hjälpfondens nummer 

• PDF, A4-affisch avsedd för klubb redo att printa och fylla i klubb och Swish.  

• Word-kopia på A4-affisch där klubben själv modifiera digitalt om man så önskar. 

• Bifogat finns även bild på den senaste layouten på tälten samt bild från Haiti 2021. 

 

Med Bästa Lionshälsningar 

Sten-Yngve Södergren, MD GST 


