VERKSAMHETSPLAN 2011-2012
För Samhällsansvar och Livskvalitét
Vår omvärld
Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör
att människor lider och behöver hjälp. Enligt FN är rent vatten en mänsklig rättighet, men
fortfarande saknar en miljard av jordens befolkning tillgång till rent vatten. Behovet av humanitär
hjälp kommer att öka.
Lions internationella hjälpverksamhet genom LCIF och våra klubbars hjälpverksamhet på lokal,
regional och internationell nivå får allt större betydelse.
I vårt samhälle trappas våldet upp, ett våld som många gånger är orsakat av det ökade
droganvändandet.
Lions har under de senaste åren arbetat med viktiga samhällfrågor under motton ”Man slår inte” och
”Mot Våld och Droger” Dessa frågor är mer aktuella än någonsin, utvecklingen i vårt samhälle visar
ett stort behov av förebyggande arbete mot det oprovocerade våldet och den ökade användningen
av droger.

Inriktning 2011-2012
*Visioner om framtiden ska ingå som en naturlig del i Distriktets arbete under verksamhetsåret. Vår
verksamhet skall präglas av öppenhet för behövliga förändringar och ett förebyggande arbete med
hög beredskap för att möta tänkbara hjälpbehov.
Vi skall deltaga i hjälparbetet, genom att aktivt stödja LCIF, katastrofberedskapen och vår tältaktivitet
”Bring Quality to life”. Lions internationella hjälpverksamhet genom LCIF och våra klubbars arbete på
lokal nivå är av största vikt.
Lions miljöpolicy är vägledande. Området Miljö- och Klimat ska bevakas och klubbarnas intresse för
frågan ska beaktas.
Inom Ungdomsverksamheten ska vi forssätta arbetet med att föra ut Programmet ”Lions Quest
Tillsammans” som är ett utmärkt verktyg för skolpersonal när det gäller att träna barn och
ungdomar i etik och moral och att tacka nej till droger och ta eget ansvar. Lions bör därför fortsätta
samarbetet med skolor, idrottsföreningar och andra organisationer som möter barn och ungdom
som verkar mot våld och illegala droger. Internationellt ungdomsutbyte har en given plats i Lions
verksamhet

GMT/medlemsutveckling o GLT/ledarskapsutveckling.
*Den nya organisationen för utveckling av medlemskap och ledarskap, som införs under året,
innebär att två parallella funktioner skapas. GMT – medlemsteam arbetar med utveckling av

medlemskapet och nyklubbildning (Global Membership Team). GLT arbetar med
Ledarskapsutveckling (Global leadership Team). Dessa två kompletterar varandra i ett ömsesidigt
beroende. Den negativa medlemsutvecklingen ska vändas under verksamhetsåret.
PR-info.
Vi skall fortsätta arbetet med att öka vår synlighet i samhälle. Lions är en viktig hjälporganisation och
det skall märkas även i svensk TV, radio och press. Viktigt att klubbarna har egna hemsidor.
Vi skall fortsätta att förbättra våra mediakontakter/relationer och dela med oss information om de
insatser Lions gör lokalt, regionalt och internationellt.
Lions budskap ”Vår hjälp når fram” skall tränga in i medias och människors medvetanden. Lions
budskap om att insamlade medel inte används till administration utan till hjälpverksamheten ska
föras ut.Se kommitténs handlingsplan.

Hjälpverksamheten
Katastrofberedskapen
*Mål
att genomföra gemensamma projekt som samverkar för att förbättra levnadsvillkoren för
människor som är drabbade av naturkatastrofer, krig, olyckor.
att uppnå det av Riksmötet uppsatta insamlingsmålet för ”Katastrofberedskapen” d.v.s. 150:/medlem
att lämna ekonomisk hjälp till områden som utsatts för naturkatastrofer, krig, eller andra
våldshandlingar
Verksamhet för personer med funktionshinder
Mål
att uppmuntra och ge stöd till idrotten
att öka intresset bland personer med funktionshinder att söka till Oskarshamnslägret.
att uppmärksamma goda förebilder personer med funktionshinder

Synvård-Specsavers
MÅL
att fortsätta samarbetet tillsammans med Specsavers och samla in beg. Glasögon.

Bring Quality to Life
Mål.
att genom frivilliga bidrag från klubbarna anskaffa tält med Lions loggan som ska användas vid olika
katastrofer.
Lions forskningsfond (LFF).
Vill förebygga och bekämpa folksjukdomar och har sitt säte vid Linköpings universitet.
Kontaktperson Ulf Svenzon mail: ulf.svenzon@live.se.Fonden stöds av distrikten 101-A, -SM och –
SV.Läs mer på hemsidan: hu.liu.se/arkiv/lions-forskningsfond-mot-folksjukdomar?l=sv
BG: 625-4130

Kommittén för Hjälpverksamhet
Har i uppdrag att
uppmuntra klubbarna att fortsätta att ekonomiskt stödja projektet så att det är möjligt att fortsätta
anskaffa tält med Lions loggan till katastrofområden.
återrapportera till klubbarna om resultat av gjorda insatser i mera detaljerad form
regelbundet följa upp gemensamma pågående projekt
återrapportera till klubbarna från genomförda och avslutade projekt och hjälpinsatser
genomföra projekt som beslutas på, Riksmöten, Distriktsmöten och NSR (Nordiska Samarbetsrådet)
samt Convention
informera handikappade om möjligheten till rekreation vid Oskarshamnslägret.

Ungdomsverksamhet
*Internationellt ungdomsutbyte
Lions internationella ungdomsutbyte skall bygga på ett av organisationens syften, att skapa och
upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Mål.
att ungdomar ges möjlighet att delta i internationella läger med ungdomar från andra länder, både
internationellt och i Sverige.

att zon 6 arrangerar internationella läger 2013.
att volontärer ges möjligheter att arbeta i våra egna ”projekt."

Kampen mot Droger
Mål
att genom frivilliga bidrag från klubbar och distrikt anskaffa flera narkotikasökhundar i kampen mot
droger.
att verka för förebyggande insatser mot nikotin- och alkoholberoende

Kommittén för Ungdomsverksamhet
Har uppdrag att
Ansvara för beredning och hantering av information kring ungdomars ansökningar till och från
mottagande länder och acceptanser till ungdomarna. Att vara ett stöd för zonerna i planeringen av
ungdomsläger, att ansvara för utbildning och information.
Delta i organisationen CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning). Informera och
rapportera från CAN:s möten till klubbarna. Fortsätta samarbetet med Tullverket så att flera
narkotikasökhundar kan köpas in och utbildas.

. Lions Quest
Lions Quests uppgift är att boka och genomföra utbildningar i värdegrundsprogrammet
”Tillsammans” för skolpersonal, fritids- och idrottsledare och andra som engagerar sig för en livsstil
fri från våld och droger. Verksamheten administreras av en stiftelse och ett bolag som kontrolleras av
Lions. Verksamheten skall inte sträva efter avkastning åt ägaren utan ev. vinst skall återinvesteras i
verksamheten. Lions Quest kursmaterial ägs av LCIF (Lions Clubs International Foundation) och har
anpassats i Sverige för svenska förhållanden. Materialet stödjer sig på vetenskaplig forskning.
Styrelsen för Lions Quest lämnar rapport till AU/GR.

Mål.
att sprida Lions Quest program ”Tillsammans” till skolor och andra organisationer för att ge barn
och ungdom möjlighet utveckla gott omdöme, gott kamratskap och att undvika droger.

att distriktet upprätthåller antal och kvalité på sina utbildade ”Lions Quest säljare” (min.2-3 st) samt
bekosta utbildning av nya säljare efterhand som någon avgår.
att varje klubb har en Lions Quest ansvarig som har till uppgift att presentera och boka kurser
gällande programmet ”Tillsammans” för skolor och föreningar på hemorten. Klubbarna kan få råd
och hjälp av distriktets Lions Quest säljare.
att klubbar i möjligaste lämnar mån ekonomiskt stöd för genomförande av ”Tillsammans”- kurser

Planerade större gemensamma aktiviteter
*Världens Barn och Röda Fjädern
Lions kommer att delta i Radiohjälpens insamling för Världens Barn .Alla bidrag sätts in på DK:s
konto Bg 143-1204.Rapport till hjälpkommitténs ordf. Dock är Röda Fjädern 2012 enligt RM-beslut
den 3 juni vår huvudinsamling och de klubbar som inte vill delta i Världens Barn avstår
Huruvida Röda Fjädern skall genomföras som distriktstävling beslutar hjälpkommittén.

Medlemsutveckling – Ledarskap
En positiv medlemsutveckling i våra klubbar är viktig för Lions framtid och vi måste vända den
negativa trend vi haft under senare år. Den kunskap som finns i de klubbar som har en positiv och
stabil medlemsutveckling ska föras vidare till klubbar som har svårt att värva nya medlemmar. Det är
minst lika viktigt att behålla de gamla medlemmarna som att rekrytera nya.
GMT – medlemsteamet är vårt verktyg för att starta nya klubbar.
GMT – medlemsteamet ska ta till vara alla de goda tankar och idéer som finns i klubbarna och
tillsammans med distriktens medlemsteam föra ut idéerna.
Inom GMT s – medlemsteam uppdrag finns ansvaret för att föra ut information och nybildning av
LEO-klubbar och Campusklubbar.
GLT – ledarskapsteamet är vårt verktyg för ledarutbildning För framtiden kommer det att vara än
viktigare att identifiera framtidens ledare inom Lions.
Att kunna erbjuda dem en bred och intressant utbildning inom lions-rörelsen är avgörande för att
attrahera nya ledare.
Utbildning är en grundsten för allt arbete, så även inom Lionsrörelsen. I dagens samhälle har detta
blivit allt viktigare, inte minst på grund av all ny teknik. Tidigare kommittéer har lagt ner stort arbete

på att ta fram olika läromedel bl.a Verktyslådan som kan användas i utvecklingen av klubbars och
medlemmars arbete.
GLT – ledarskapsteamet ska bevaka utvecklingen av ny teknik och utreda hur vi kan använda den vid
konferenser, insamlingar m.m.

Mål – GMT/Medlemsutveckling
att öka medlemsantalet i våra klubbar genom aktivt stöd i form av tips, idéer och råd, samt vända
den negativa trend vi haft under ett antal år.
att behålla våra medlemmar genom att arbeta för en trivsam samvaro på klubb- och zonmöten med
hjälp av intressanta program.
att öka andelen klubbar med både kvinnor och män såväl som unga och äldre.
att söka lämpliga platser för att starta nya klubbar .
att arbeta för att starta Campusklubbar.
att arbeta för att bilda en LEO-klubb under verksamhetsåret.

Mål – GLT/Ledarskapsutveckling
att i distriktets GLT- ledarskapsteam identifiera och utveckla nya Lionsledare på alla nivåer
att ta fram intressanta och givande utbildningar
att stärka ledarskapsutbildningen inom organisationen på alla nivåer
att genomföra utbildningar av presidier och zonordföranden
att arbeta för utbildningar/information på klubbnivå för att öka medlemmarnas kunskap om Lions
att arbeta för att varje klubb har en hemsida, som uppgraderas kontinuerligt.

Kommunikation
Lions skall fortsätta arbetet med att öka vår synlighet i samhället. Lions är en viktig hjälporganisation
och det skall märkas i svensk TV,radio och press, inom alla nivåer på vårt arbete. Viktigt att alla
klubbar har en hemsida, som också skall vara uppgraderad.
Därmed ökar vi människors vilja att skänka till Lions.
Vilket ökar möjligheten till ökat medlemstal och att nå ungdomar.
Webben är den främsta informationskällan där medlemmarna själva kan söka information.

Sök på <a href="http://www.lions.se">www.lions.se</a>
Logga in på för medlemmar och interna sidor
Användarnamn: 101sm lösenord: torgny
Distriktets hemsida: <a href="http://www.lions-sm.nu">www.lions-sm.nu</a>

*Handlingsplaner görs av kommittéerna för att presenteras på DM i Vetlanda den 24/9.
Denna verksamhetsplan bygger i tillämpliga delar på MD:s verksamhetsplan beslutad på RM i Kalmar
den 2011-06-04.
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