
 Rapportmall för samtliga uppdrag/kommittéer i Distrikt 101M 
Som stöd i ert viktiga arbete för att uppfylla de ställda målen i distriktets verksamhetsplan men också 

som stöd i redovisningen till Distriktsråden vill vi att ni rapporterar enligt nedan. 
   

     

 

Belys endast kort vad som hänt sedan senaste mötet och lägg i stället mest fokus på framtiden, 
det är det som är intressant, det är det vi ska arbeta med. Lions måste se framåt, det är där 
framtiden finns, att blicka bakåt hjälper föga. 

www.lions101m.se 

 
Uppdrag/funktion:Lions Quest 

Period: September-oktober 2022 

Namn: Ulf Carlsson 

Plan eller särskild aktivitet för arbetet sedan förra rapporten: 

1.Påminnelse om att sätta in 40 kronan. 

2.Lions Quest har haft en intensiv höst med ett antal kurser. Totalt 5 utförda kurser. Det finns 

en ny hemsida på Lions Quest.se. Jag uppmanar samtliga klubbar att ta del av den. 

3. Nya böcker är beställda att delas ut i samband med kurser. 

 

 

Beskriv hur det genomfördes: 

Många bra beslut togs som kommer att vara ett led att lättare kunna marknadsföra 

Tillsammansutbildningen. Ytterligare information kommer.  

 

 

Vad händer nu med horisont till nästa distriktsmöte och ev. därefter? 

1.Målsättningen är som sagt att, vi i vårt distrikt ska försöka kunna genomföra ett antal kurser 

under det här verksamhetsåret. 

2.Jag har fortfarande inte fått några kontaktpersoner i våra zoner och därför uppmanar jag alla 

nu att utse en kontaktperson i varje zon. Meddela mig så snart som möjligt till.  

ulfcarlsson06@gmail.com 

http://www.lions101m.se/
mailto:ulfcarlsson06@gmail.com
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3.Uppmana klubbarna att sätta in 40 kronan till LionsQuest. 

 

 

Ekonomisk rapport i förekommande fall: 

Inget att rapportera för tillfället. 

 

Vilka stöd och resurser har Du behov av från distriktets sida för att uppnå målen? 

Att övriga zonordförande samt presidenter i klubbarna gör PR för Tillsammansutbildningen 

samt skickar mig förslag på lämpliga förskolor som kan tänkas vara intresserade av 

utbildningen. 

 

Övrigt att tillägga: 

http://www.lions101m.se/

