
Till alla medlemmar i Lions distrikt 101 M 

 

Utbildning för klubbfunktionärer 1 april 2023 

 

Är du ny i din roll som klubbfunktionär eller vill du 

uppdatera dig om hur du kan eller ska göra? 

Anmäl dig då till denna utbildning för funktionärer.  

Dessutom kan du genom en av de tre tematräffarna lära dig om 

hur din klubb kan arbeta som bäst. 

 

Vill du veta mer om hur du kan utföra ditt uppdrag som Lions President (LP), 

Lions Sekreterare (LS), Lions Kassör (LK), Medlemsordförande (MO), Ansvarige 

för Marknadsföring (PR) eller LCIF-koordinator på bästa sätt är du varmt 

välkommen att anmäla dig! 

 

Vill du veta mer om hur programmet Global Medlemsfokusering (GMA) kan 

hjälpa din klubb att växa, vill du få information om hur du kan marknadsföra 

klubbens aktiviteter, eller vill du lära hur klubben kan planera en ny 

insamlingsaktivitet eller hjälpinsats? Eller vill du veta mer om hur du på bästa 

sätt kan berätta tänkbara medlemmar om Lions, introducera nya 

medlemmar och uppdatera trogna medlemmarnas Lions 

kunskap? 

Då är du varmt välkommen att anmäla dig till utbildningsdagen! 

 

OBS! Välj en av funktionärsutbildningarna och en tematräff. 

Även icke-funktionärer ar välkomna till båda delar. 

  

Datum 1 april 2023  

Plats Tällberg, område Siljan 

Tid 9.30 till 15.30, från kaffe till avslutning 

Kursinnehåll: 

A. Gemensam information och diskussion om GMA 

B. Gruppvis utbildning LP, LS, LK, MO, PR, LCIF 

C. Välj ett tema:  

1 – Marknadsföring och IT,  

2 – Planering Serviceprojekt,  

3 – Om Lions för blivande, nya och trogna medlemmar. 

  

Anmälningsformuläret finns på distriktets hemsida under ”För medlemmar > 

Utbildning”. Anmälan senast 27 februari 2023. 

 

  

 



 

Digitala möjligheter  

 

Ifall du vill vara med, men datumet passar inte med 

reseavståndet eller med din almanack, är det möjligt att anmäla 

ditt intresse till ett digitalt möte som ordnas per ämne beroende 

på antal anmälningar. 

 

Behöver du ytterligare information var så god att mejla eller ringa mig. 

 

Vi ses! 

 

 
Magda van Almenkerk  

PDG / GLT distrikt 101 M 

M +46 (0)70 - 296 23 33 

magda@cemarkingnordic.se 
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