
Till alla medlemmar i Lions Distrikt 101 M. 

En påminnelse om möjlighet att kunna anmäla dig till intressanta utbildningar: RLLI och ALLI. 

Vill du veta mer om Lions och kan du tänka dig att acceptera ett ledaruppdrag i Lions och vill du ha 

verktyg för att du ska känna dig bekväm i rollen?  

Anmäl dig till RLLI utbildningen som blir av den 9–12 mars 2023 i Södertälje. 

RLLI (Regional Lions Leadership Institute) ger dig en bas för hur Lions fungerar och hur du – vi – kan 

påverka vår egen Lionsverklighet och vad ledarskap i Lions innebär samt vilka verktyg som finns till 

vår hjälp. Ämnen i programmet: Lions grundstenar, effektiva team, tala inför grupp, personlig 

målbeskrivning, lokala utmaningar och möjligheter mm. 

Kursen genomförs på Scandic Hotel Skogshöjd i Södertälje och pågår från fredag lunch till söndag 

eftermiddagskaffe. Boende och måltider ingår i kurskostnaden 1 800 kr vilket distriktet står för. 

Eventuella extrakostnader får du själv stå för. Har du frågor så vänd dig till Ralf Melin som är MDGLT 

(Multidistrikt (Sverige) Globala Ledarskaps Team koordinator) 070–3287204 / ralf.melin@telia.com 

eller till mig. 

Anmälan: https://forms.gle/JZqSwYHh4KB6BkMu9 eller genom formuläret som finns under 

LEARN (lionsclubs.org – svenska – logga in – Learn – Lokala utbildningar  

SENAST 18 februari 2023. 

ALLI 

Vill du satsa på en ledarroll på avancerad nivå? Anmäl dig till ALLI – Lions Avancerade 

Ledarskapsinstitut: 12 – 14 maj 2023 i Oslo, Norge. OBS! Kursen är på engelska. 

Några ämnen: resurser för en resa i hjälpinsatser, fokuserad diskussion, delegering, konfliktlösning 

mm. 

KORT DATUM! Anmälan ska vara inne (institutes@lionsclubs.org) SENAST 11 februari 2023.  

OBS! Formuläret ska även vara undertecknad av Distriktsguvernören och Ledarskapskoordinatorn 

(GLT). Skanna och mejla formuläret med dina uppgifter först till mig. 

ALLI är en internationell utbildning och ordnas av LCI. 

Information: https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/advanced-

lionsleadership-institute. 

Anmälan: https://lci-learnonsite-app-prod.azurewebsites.net/viewprofile;trainingID=12353: 

 

Har du frågor? Kontakta mig. 

Glöm inte att kontakta utbildningskoordinatorn i din klubb. 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 

Magda van Almenkerk  

PDG / GLT distrikt 101 M 

Lions Club Hällefors 

Skolvägen 7, SE - 712 34 Hällefors 
M +46 (0)70 - 296 23 33 

magda@cemarkingnordic.se 
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