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GST:n har deltagit i förberedande möte inför VärldLionsdagen den 8 blev Bring Quality to life för 

insamling för flera tälten speciellt för användning i Pakistan som blev hård drabbad av en 

omfattande översvämning i samband med årets monsun. Materialet var framtaget och utdelat i 

god tid inför aktiviteter. Ett tackbrev från projektet BQtL till samtliga klubbar var mycket 

uppskattat och medlemmarna kände att deras insatser blev väl mottagna. 

På sociala medier har vi kunnat se och följa hur våra klubbar varit ute och marknadsfört Lions och 

samtidigt samlat in pengar till vår tältaktivitet. Insamlingssiffrorna från klubbar och distrikt för 

oktober är i Sverige ca: 560000 kr. Sveriges Lions Hjälpfond där var det ca: 24 000. Totalt hade vi 

nationellt per den siste oktober samlat in 584 000kr, denna siffra kan säkert vara högre då 

klubbar skickar in pengar i efterskott. Men oavsett så var det en framgångsrik aktivitet med bra 

material. 

Beträffande aktiviteter inför insamling under Diabetesdagen den 14/11 var bra material som 

delades ut till klubbarna och många var som samlade in pengar till Barndiabetes Fond. MD GST 

kommer att begära in siffror från distrikt och från Bengt på kontoret likt förra gången med tälten. 

Eftersom aktiviteten pågått hela november så dröjer det nog någon veckan innan allt kommit in 

och kan redovisas. 

Framåt kan jag säga att med början under jan 2023 så kommer vi att jobba med att få i gång 

klubbarnas inrapportering av aktiviteter i MyLion. Detta är önskemål från guvernörsrådet och jag 

kommer att tillsammans med er GST ta fram informations- och utbildningsmaterial för detta. Det 

är en uppförsbacke men vi alla måste börja någonstans. Jag har berättade om Distrikt M:s 

insatser med sin turné under förra verksamhetsåret och hur bra utfallet blev. Mer kommer att 

redovisas under kommande GST-möte i mitten på december. 

 

  


