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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. 
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Uppdrag/funktion: Ungdomsansvarig 

Period: Till DR 2 den 3 december 

Namn: Marie Johansson 

Plan eller särskild aktivitet för arbetet sedan förra rapporten: 

Hemsidan 
Vår plan (YED och vYED) var att under oktober månad skulle hemsidan avseende 
ungdomsverksamheten uppdateras och att vi efter Europaforum (26-30 oktober) skulle lägga 
in information om utländska läger, vår plan gick om intet då ”kontoret” inte haft möjlighet att 
uppdatera enligt våra underlag och dessvärre nu är på semester till den 7 dec. Som en 
”nödlösning” har all information istället skickats ut från YED till alla distrikts YEC men det 
innebär att klubbarna inte kan hämta Information från MDs hemsida, se nedan.  
 
Sverige kommer att arrangera två läger, ett i distrikt 101O och ett i distrikt 101V.  
 
Lions Sverige har avtalat om totalt 50 platser för utresande ungdomar till 20 länder och 47 
platser för inkommande ungdomar. Se bil. vilka länder som är möjliga ” lägerplatser 2023”. 
  
Vad händer nu med horisont till nästa distriktsmöte och ev. därefter? 
Boka internetmöten med alla YEC för att informera om lägren och vilka ansökningsblanketter 

etc. som ska användas. 

 

Ekonomisk rapport i förekommande fall: Inget att rapportera 

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

Hjälp att lägga in dokument på distriktets hemsida då vi inte får hjälp på MD-nivå. Behöver 
även hjälp DG i nästa månadsbrev hänvisar till distriktets hemsida för Information om 
ungdomsverksamheten.  
 
Viktiga datum angående ansökan till ungdomsläger sommaren 2023 
 

Senast 15 dec  
 
Senast 31 dec 

Klubbarna sänder preliminär ansökan , endast 
första sidan till YEC 
YEC sänder Preliminär ansökan, endast första sidan 
av ansökan till YED. 

15 jan – 15 febr. 2023. Klubbarna sänder in definitiva ansökan (AP) till YEC 

15 februari 2023 ........... YEC sänder definitiva ansökningar (AP) till YED 

Senast 15 april 2023 ...... YED sänder definitiva bekräftelser till YEC 
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