Hur vill Lions att Lions ska synas?
Ingemar Karlsson, LC Askersund
Ralf Melin, LC Saltsjöbaden

Hur ser Lions på Lions?
• Lions är världens största serviceorganisation
• Vi var med och grundade Förenta Nationerna, FN
• Lions har ett otroligt starkt varumärke
• Allt kommer fram!
• Lokalt vet ju alla vad Lions är!

• Vi borde ha mer broschyrer och gemensam reklam
• Vi har ju så trevliga möten!

Hur ser allmänheten på Lions?
• Min pappa var med i Lions på 70-talet. Visste inte att Lions fanns kvar ….
• Känns det inte skämmigt att stå här och tigga??
• Vad gör Lions här ….?
• Jamen Lions gör ju bra saker – jobbar med Världens Barn och så ….
• Lions driver ju den där marknaden vid Valborg, ju! Tycker att det är lite väl
mycket t-shirts och annat skräp, tyvärr!
• Min dotter fick en premie vid avslutningen i skolan för två år sedan. Och
det var ju väldigt kul!
• Lions gör nog bra grejor men jag har inte tid ……
• Tyvärr. Jag har inga pengar på mig.

Knäckfrågor:
1.Vilka är våra starkaste argument för att skaffa nya medlemmar?
2.Möter dessa argument allmänhetens syn på Lions?

Vad kan/bör vi göra?

Hur attraktiva tror vi att Lions är för allmänheten?
• Räcker det att vara duktig på hemorten för att Lions ska gå framåt?
• Hur använder vi Lions gemensamma aktiviteter för att synas själva?
• Vet de som ser oss vad vi gör? Givetvis att vi samlar in pengar men vad vi
gör med dem?
• På orten, i Sverige/Världen?
• Hur kan vi berätta det på ett konkret sätt?
• Hur påverkar det alltmer kontantlösa samhället Lions verksamhet? Är vi
beredda för det?
• Vilket ansvar har vi som klubb att utveckla Lions som helhet?

Hur bör jag organisera arbetet i klubben?

Om vi inte kan själva, finns det någon som vill hjälpa till?
Varför?
Ork …
Ålder …
Det-har-vi gjort-förr …
Tradition …..
Lions 100 år. Hurra! ……!

Med vem?
Idrottsföreningen
Skolan
Fältassistenterna
Scouterna
Rädda Barnen
Rotary
Etc, etc, etc …

Suck …….. !

Hur kan man använda ett
gemensamt koncept?

Hur kan vi förlora??

”I Phone kort”

Bli vän med Lions!
Bli vän med Lions

Det enklaste sättet
att hjälpa!
När du hjälper får du samtidigt
information om vad och vart dina
pengar används
Fyll i ditt namn och E-mail.
Lämna uppgifterna till en Lions eller
skicka dem till: xxxxxxxxxx

Namn:………………………….
E.mail:………………………….
Ja jag vill ha fortlöpande information från
Lions Sveriges och deras projekt.

250 kronor
ger familjen
mat i en månad

Din hundralapp går till vårt projekt:
De Glömda Barnen som finns i Adana
regionen i Turkiet. www.lions.se
Swish:9019480
BG: 901948-0

”I Phone kort”

Bli vän med Lions!
Bli vän med Lions

Och hjälp Lions utrota
mässlingen!
När du hjälper får du samtidigt
information om vad och vart dina
pengar används
Fyll i ditt namn och E-mail.
Lämna uppgifterna till en Lions eller
skicka dem till: xxxxxxxxxx

Namn:………………………….
E.mail:………………………….
Ja jag vill ha fortlöpande information från
Lions Sverige och era projekt.

100 kronor
Räddar 25 barn från
mässlingen

Lions arbetar tillsammans med Bill och
Belinda Gates samt Gavi för att utrota
mässlingen läs mera på: www.lions.se
Swish:9019480
BG: 901948-0

Annonsförslag

Bli vän med Lions
250 kronor
ger familjen
mat för en månad
Swish: 901948 0
BG:
901948-0
www.lions.se

Hjälp Lions hjälpa
De glömda barnen från Syrien
och dess grannländer.
Swish: 901948 0
BG:
901948-0
www.lions.se

Annonsförslag

Hjälp Lions hjälpa
De Glömda Barnen från Syrien
och dess grannländer.
Swish: 901948 0
BG: 901948-0
www.lions.se

Tips ……..
• Om Du har idéer, dela med Dig
• Om Du inte har idéer själv, se om det finns kollegor som kanske har
• Om det finns idéer i Zonen så prata om dem i klubben
• Om det finns personer i Distriktet som har idéer så bjud in dem
• Se en Nationell aktivitet som en möjlighet, inte som en nödvändighet

Lycka till!!!

