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Hur kan min klubb engagera flera generationer? 

Inkludera familjer i din klubb  

Att inkludera familjer i din klubb är ett utmärkt sätt att öka antal medlemmar och kommer föra klubben 

i en fräsch inriktning. Det introducerar din klubb till grupper som tidigare har varit svåra att nå, vilket 

kommer påverka allt från medlemmarna som går med i klubben till de typer av hjälpinsatser klubben 

genomför. Lionklubbar som har fokuserat på detta sätt att rekrytera har funnit att klubbarna berikas på 

erfarenhet och stärks när familjer rekryteras. 

 

Fördelar med familjer i Lions  

Det finns många fördelar för alla involverade när familjer rekryteras till klubbarna:  

❑   Din klubb har nytta av att öka antal medlemmar och att attrahera yngre medlemmar.  

❑   Klubbens medlemmar har nytta av när det tillförs nya entusiastiska medlemmar, vilka bidrar med 

nya hjälpinsatser och ett fräscht perspektiv för klubben. 

❑   Vuxna familjemedlemmar har nytta av att delta i ideella aktiviteter som passar deras livsstil och 

behov av flexibilitet, vilket ger dem fler möjligheter att tillbringa tid med sina familjer. 

❑ Yngre familjemedlemmar har nytta av att redan i ung ålder informeras om och delta i hjälpinsatser. 

❑   Hela familjen har nytta av att kunna tillbringa mer tid tillsammans och dela upplevelserna i ideella 

insatser. 

❑   Ditt lokala samhälle har nytta av att det finns fler medlemmar som deltar i hjälpinsatser som 

tillgodoser lokala behov.  

❑   Lions Clubs International har nytta av det arv de ideella krafterna bidrar med i lionklubbar som 

fokuserar på familjer, vilket även kan göra att antal leoklubbar och lionklubbar ökar i framtiden.  
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Vad är en familj? 

Vanier Institute definierar en familj som:  

”En grupp av två eller fler personer som ser sig själva som en familj: Föräldrar, barn, syskon, 

fosterföräldrar, far-/morföräldrar, fastrar, farbröder, kusiner, vänner och alla andra som ser sig själva 

som en familj.”  

En av de bästa egenskaperna med familjekonceptet är att det omfattar många olika typer av familjer 

såsom: 

• Kärnfamilj  

• Gifta utan barn  

• Styvfamilj  

• Pensionerade par  

• Målsman och barn  

• Far-/morföräldrar och barnbarn  

 

Inkludera familjekonceptet: En checklista steg för steg  

❑  Presentera idén i din klubb. Förklara familjekonceptet och hur det kommer påverka klubben.  

❑  Om klubbens medlemmar vill undersöka denna idé ytterligare bildar ni en kommitté som utforskar 

alla de viktiga frågor som kommer påverka klubben. Ange ett datum när kommittén ska presentera sin 

information.  

❑  Om klubbens medlemmar vill fortsätta detta arbete anger ni mål och skapar en handlingsplan, för att 

kunna implementera nödvändiga förändringar i klubben.  

❑  Efter det att förändringarna har genomförts och klubben har anpassat sig till sitt nya format planerar 

och genomför ni aktiviteter som främjar den familjevänliga klubben. 

Var man börjar  

Trots att det finns många fördelar är familjekonceptet inte rätt för alla klubbar. För att kunna 

implementera det familjevänliga konceptet på ett framgångsrikt sätt behövs godkännande och 
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engagemang bland alla medlemmar. Innan ni fortsätter är det viktigt att ni säkerställer att ni förstår, och 

är redo att göra nödvändiga förändringar, för att kunna välkomna familjer i er klubb.  

Det finns flera frågor som måste diskuteras innan ni antar det familjevänliga konceptet. Formuläret i 

slutet av denna vägledning kan hjälpa er att planera det nya klubbformatet.   

Klubbmöten: Klubbmöten behöver förändras, så att de erbjuder en inbjudande miljö för familjer 

samtidigt som de är produktiva. Några överväganden kan vara:  

• Klubbmöten måste genomföras på en tid som är bra för familjer. Klubben kan även använda sig 

av en virtuell plattform, så att medlemmarna kan logga in till mötet hemifrån när de har behov 

av det. 

• Mötenas plats måste vara lämpliga för barn.  

• Middag efter klubbmötet kan vara svårt att genomföra om det finns små barn med. Fundera 

över något enklare, såsom en buffé eller knyt där alla tar med sig något.  

• Mötena bör vara kortare.  

• Eftersom barn kommer finnas med vid mötena bör det finnas möjlighet till barnpassning och 

andra aktiviteter, så att deras intresse kan hållas uppe och så att de vuxna kan genomföra 

mötena. Leoklubbens medlemmar skulle kunna hjälpa till med barnpassning under möten. 

Hjälpinsatser: Klubbens hjälpinsatser måste vara familjevänliga. Följande delar är vanligen INTE lämpliga 

vid familjevänliga aktiviteter:  

• När det krävs att hela familjen är involverad hela tiden.  

• Att blanda familjer med unga barn med kommunens förskola/lekskola (uppsikt/tillsyn kan bli ett 

problem). 

•  Fasta och återkommande uppgifter.  

• Enskilda uppgifter som inte kan brytas ner i mindre delar.  

• Projekt som genomförs under flera timmar kanske inte är lämpliga för familjer med unga barn.  

• Projekt som omfattar en stor del fysisk aktivitet eller förflyttning kanske inte är lämpligt för dem 

som är äldre.  

När ni överväger aktiviteter bör ni hålla följande i minnet:  

• Är det en rolig och konkret aktivitet för barn? 

• Finns möjlighet att dra nytta av olika färdigheter, talanger och kunskaper?  

• Är programmet flexibelt? Kan mer än en familj involveras samtidigt?  
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• Kommer familjen att samarbeta och kommer de kunna dela upplevelsen?  

• Har aktiviteterna en direkt påverkan i samhället?  

Projekt som fungerar VÄL för familjer kan vara:  

• Lions Clubs Internationals ungdomsprogram  

• Andra aktiviteter för barn i samhället, såsom scouter, idrott, skolor etc.  

• Hjälpa pensionärer  

• Insatser för hemlösa 

• Projekt om läs- och skrivkunnighet  

• Miljöprojekt  

• Idrottsevenemang i skolor  

• Information om Lions Quest - Tillsammans  

Dessa projekt kan genomföras i de flesta samhällen. 

Ledarskap: För att hjälpa till att främja det familjevänliga konceptet kan ni överväga att bilda en 

familjekommitté. Denna kommitté består av medlemmar i klubben som ansvarar för att planera 

familjevänliga hjälpinsatser, planera aktiviteter under möten och barnpassning under möten.  

Juridiska frågor och försäkringsfrågor: När barn involveras i hjälpinsatser är det viktigt att undersöka 

lokala lagar och regler kring barnarbete. Det är även viktigt att granska klubbens försäkringsansvar och 

öka försäkringsskyddet vid behov. Dessutom är det viktigt när barn involveras i klubbens aktiviteter att 

det görs en bakgrundskontroll av de vuxna som kommer att delta i aktiviteter tillsammans med barn.  

Bakgrundskontroller genomförs på olika sätt i olika länder, men avsätt tillräckligt med tid till att 

genomföra dem inför kommande serviceprojekt så att denna process är klar i god tid. Ta reda på mer 

hur detta bör genomföras lokalt i ditt land.  

Finansiellt ansvar: Förutom ökad kostnad för försäkring som har nämnts ovan finns även andra 

ekonomiska överväganden, såsom kostnad för barnpassning vid möten och förändrad medlemsavgift 

med anledning av rabatt för familjer. (Medlemsavgift bör inte debiteras för minderåriga barn).  

Inrapportering: Inrapportering av klubbens aktiviteter kommer genomföras på liknande sätt som för 

andra lionklubbar. Inrapportera vilka familjemedlemmar som deltar i aktiviteter. 

Erkänsla: På samma sätt som i andra klubbar uppskattar även medlemmar i familjevänliga klubbar att 

erhålla erkänsla för sitt hårda arbete och engagemang i klubben. Emellertid kan du överväga andra typer 

av erkänsla för familjemedlemmar, såsom:  
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• Diplom  

• Kuponger/rabatter vid lokala restauranger  

• Att inkluderas i PR-material 

• Speciella måltider och samlingar  

• Oväntade typer av uppskattning  

• Erkänsla under klubbmöten  

• Gratulationskort  

• Biljetter till idrottsevenemang  

• Biobiljetter  

Fortsätta medlemmarnas engagemang: När yngre medlemmar växer upp med klubben och lär sig 

betydelsen av frivilliga insatser är det viktigt att det finns ett sätt för dem att fortsätta sitt engagemang. 

Om din klubb ännu inte har varit fadder för en leoklubb är det perfekt att göra det nu, så att de äldre 

barnen kan fortsätta. Därefter kan yngre medlemmar överväga att fortsätta i lionklubbar vid 

högskolor/universitet, klubbfilialer eller virtuella klubbar.  

Göra nödvändiga förändringar: När klubbens medlemmar har bestämt att klubben bör införa det 

familjevänliga konceptet är det dags att sammanställa en handlingsplan och tidsplan för att genomföra 

nödvändiga förändringar. En handlingsplan finns med i denna vägledning som hjälp med detta steg.  

Marknadsföra den nya klubbstrukturen: Samtidigt som klubben gör anpassningar för att passa familjer 

bör ni även sammanställa en PR-plan för att marknadsföra det nya arbetssättet i samhället. Här följer 

några förslag på att främja deltagande av familjer i klubbens insatser:  

• Planera ett evenemang som involverar familjer där potentiella familjer kan träffa och samtala 

med nuvarande medlemmar. (Se nästa avsnitt för mer information om planering). 

• Tala med lärare/elever, tränare/lagkamrater, religiösa ledare, politiker, familjemedlemmar, 

grannar samt medlemmar i andra organisationer och klubbar. 

• Bjud in intresserade familjer att ”prova på” genom att delta i ett serviceprojekt, för att se om 

klubben passar dem och deras intressen.  

• Utbilda befintliga medlemmar om familjekonceptet och hur man effektivt bjuder in nya familjer 

som medlemmar i er klubb.  

• Skriv en artikel till lokaltidningen eller sätt in en annons i tidningen, annonsblad eller på annat 

lämpligt sätt.  

• Skriv och distribuera pressmeddelanden om klubbens nya inriktning (se exempel i slutet av 

denna vägledning).  
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• Marknadsför klubbens serviceaktiviteter, för att öka allmänhetens medvetenhet om klubben.  

 

Planera ett evenemang som involverar familjer  

Ett evenemang som involverar familjer är ett utmärkt sätt att informera allmänheten om er klubb och 

att främja det familjevänliga konceptet. På liknande sätt som en medlemskväll eller en middag kommer 

ett familjeevenemang att öppna klubben till ett större antal intresserade människor vid ett och samma 

tillfälle. 

Boka datum och tid: Det behövs minst sex veckor för att kunna planera, genomföra nödvändiga 

förberedelser och att marknadsföra evenemanget på ett effektivt sätt. Vid val av datum är det viktigt att 

säkerställa att ert evenemang inte infaller på samma dag som ett konkurrerande evenemang, såsom en 

festival, en konsert, ett idrottsevenemang eller liknande. Håll i minnet att familjer ofta har fullt upp på 

helgerna, så genomför evenemanget under flera timmar så att människor kan besöka er när det passar 

dem. Att genomföra evenemanget fredag eftermiddag eller kväll kan också vara ett bra alternativ för 

familjer, då det inte konkurrerar med helgens olika aktiviteter.  

Finna en plats: Om klubben har en egen möteslokal är det troligen bäst att genomföra evenemanget 

där, under förutsättning att lokalen är tillräckligt stor för både familjer och barn. Om ni måste finna en 

lämplig plats kan lokaler i skolan eller kyrkan, en gymnastiksal eller liknande fungera väl. Det går även att 

hyra lokaler, kanske med rabatt för ideella organisationer, men helger är ofta bokade långt i förväg för 

fester, bröllop etc. Med anledning av det kan fredag eftermiddag/kväll fungera väl i en hyrd lokal.  

Planera evenemangets aktiviteter: Eftersom det är ett evenemang som fokuserar på familjer är det inte 

lämpligt med långa tal eller berättelser. Ett öppet hus kanske fungerar allra bäst. Överväg att ha olika 

stationer som familjerna kan besöka, såsom:  

➢ Anmälan och information om klubben: Det är viktigt att ha en anmälningslista, för att få in 

namn, adress och telefonnummer från besökande familjer, vika kan användas i framtiden. Ni 

kan även fråga besökarna om hur de hörde talas om evenemanget. Lägg fram klubbens broschyr 

och faktablad samt även några lämpliga publikationer från Lions Clubs International, till exempel 

exemplar av tidningen LION. Ha även information om familjekonceptet och hur det fungerar. 

Om din klubb har en video kan den visas vid denna station. Utse en lämplig medlem att besvara 

besökarnas frågor och att delta i diskussioner om klubben.  

➢ Klubbaktiviteter: Ställ ut bilder av klubbens aktiviteter, till exempel på affischer eller på 

bildskärm, och låt en kunnig medlem berätta om klubbens projekt, hur människor har fått hjälp 
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etc. Om klubben kommer genomföra nya typer av aktiviteter med anledning av familjekonceptet 

bör dessa belysas vid denna station. Överväg att sammanställa information på en affisch om hur 

många människor klubben har hjälpt under årens lopp.  

➢ Presentation: Sammanställ en PowerPoint-presentation eller liknande om familjekonceptet och 

om klubben samt visa den på lämpligt sätt. Avsätt tid till frågor och svar.  

➢ Registrering: Ha medlemsansökan redo för dem som vill ansöka om medlemskap vid 

evenemanget. Bland de besökare som inte är redo bör ni samla in namn och telefonnummer, för 

att kunna följa upp, besvara frågor och bjuda in dem till nästa klubbmöte. Det är också en god 

idé att ha ett serviceprojekt redan inplanerat en kort tid efter evenemanget, så att intresserade 

familjer kan anmäla sig att delta och med egna ögon se klubbens hjälpinsatser.  

➢ Barnens lekhörna: Förbered ett antal roliga aktiviteter för barn, till exempel ritblock och kritor, 

pussel, dataspel, enkelt hantverk etc. Om det passar kan ni även ordna en läshörna för 

högläsning av böcker av en medlem. Om budgeten tillåter kan ni även ordna underhållning för 

barn eller ansiktsmålning. Ett annat förslag att engagera barn är att låta dem delta i en 

serviceaktivitet, till exempel att iordningställa matpaket för människor i nöd eller något 

liknande. Se till att det finns många medlemmar tillgängliga att hjälpa till med aktiviteterna.  

➢ Någon som tar emot: Utse ett par medlemmar att stå vid dörren för att välkomna besökare och 

förklara vad de kan göra. Andra medlemmar kan promenera runt mellan stationerna, för att 

uppmuntra till samvaro, besvara frågor och främja en välkomnande atmosfär.  

 

Förfriskningar: Tiden och längden på er aktivitet avgör vilka förfriskningar som bör erbjudas. Om 

evenemanget genomförs vid normal tid för lunch/middag bör mer mat/dryck erbjudas. Om ni genomför 

ett öppet hus bör den mat/dryck som serveras inte kräva alltför mycket användande av bestick. Inför 

evenemanget kan ni även undersöka om det finns lokala företag som vill donera mat/dryck till 

evenemanget.   

Inredning och dekorationer: När lokalen iordningställs bör ni se till att det finns stolar och bord på 

lämpliga platser, så att familjer kan träffas och samtala. Se även till att det finns stolar intill barnens 

aktivitetsområde. Överväg även att ha plastpåsar tillgängliga, så att besökarna kan ta med sig 

information och publikationer samt ta med sig barnens projekt hem. Sätt upp dekorationer på ett 

lämpligt och trevligt sätt.  

Marknadsföra evenemanget: När klubben har bokat in datum, plats och aktiviteter är det dags att bjuda 

in deltagare. Det finns flera sätt att göra detta:  
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• Börja med att fråga befintliga medlemmar om namn på familjer de anser kan vara intresserade 

av att delta. Skicka inbjudan till dessa familjer. 

• Uppmuntra klubbens medlemmar att överlämna inbjudan till familjer de träffar i det lokala 

samhället. Tryck upp flygblad som medlemmarna kan bära med sig.  

• Dessa flygblad kan sättas upp på annonstavlor, hos företag och på andra lämpliga platser.  

• Be lokala skolor att sprida information om evenemanget på lämpligt sätt, till exempel i skolans 

nyhetsbrev eller på dess hemsida.  

• Dela ut flygblad i det lokala samhället, till exempel till kyrkor och idrottsklubbar samt publicera 

information i deras nyhetsbrev.  

• Lägg även upp information om evenemanget på klubbens hemsida.  

• Köp annonsplats i lokala medier eller i sociala medier.  

• Skicka pressmeddelanden till lokala tidningar, tv- och radiostationer och be att de lägger upp 

evenemanget i sina evenemangskalendrar.  

• Ytterligare ett förslag att locka familjer är att genomföra ett lotteri under evenemanget. Priserna 

kan bestå av middag på en lokal restaurang, biobiljetter eller andra familjevänliga priser. 

Inkludera information om lotteriet i all kommunikation om evenemanget.  

Efter evenemanget: Följ upp omedelbart efter evenemanget med familjer som har indikerat intresse i 

klubben eller att delta i en kommande serviceaktivitet. Överväg att para ihop en ny familj med en familj 

som är medlemmar i klubben, för att hjälpa den nya familjen till en bra start i klubben, ungefär som att 

vara fadder. 

Tidsplan vid ett evenemang för familjer  

➢ Sex veckor i förväg: Boka datum, tid och plats samt börja planera aktiviteter. 

➢ Fem veckor i förväg: Slutför planering av aktiviteter, skissa på marknadsföringsmaterial och 

inbjudan, sammanställ inbjudningslista, sammanställ lista med ansvar för medlemmarna. 

➢ Fyra veckor i förväg: Skicka material till media samt flygblad och inbjudningar, börja 

sammanställa information till stationerna. 

➢ Tre veckor i förväg: Fortsätt arbetet med evenemangets arrangemang och material, uppmuntra 

medlemmarna att bjuda in familjer, följ upp med mediakontakter. 

➢ Två veckor i förväg: Bekräfta alla bokningar, slutför alla detaljer. 

➢ Veckan för evenemanget: Slutför det allra sista och genomför ett enastående evenemang!  

Resurser  
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Följande resurser kommer vara till hjälp under det att klubben anpassar sin verksamhet till att bjuda in 

familjer.  

• Medlemsansökan i fickformat (ME-6B): Innehåller allt som behövs för att bjuda in nya 

medlemmar till klubben.  

• Handbok för klubbens PR-ordförande (PR-710): Fylld med användbar information om 

marknadsföring och exempel på PR-material.  

• Informationshandbok (ME-13): Denna publikation kommer hjälpa dig att planera och genomföra 

effektiva möten för nya medlemmar.  
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Familjevänlig lionklubb - Koncept och planeringsformulär 

Föreslagna klubbmöten             

              

Datum/Tid/              

Plats               

Mötesformat              

              

              

Serviceaktiviteter             

              

              

Ledare               

              

Barnpassning              

              

Försäkring              

              

Finansiella åtaganden             

              

Marknadsföring             

              

              



 

FAM MEMBERSHIP HOW TO GUIDE.SW 

Familjevänlig lionklubb - Handlingsplan 

___________________________________________________________________________________  

Prioritet: __________________ Tidsram: _________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig ___________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Handling ___________________________________________________________________________ 

Prioritet: __________________ Tidsram: _________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig ___________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Familjevänlig lionklubb - Handlingsplan 

__________________________________________________________________________________  

Prioritet: __________________ Tidsram: ________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig __________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Handling _____________________________________________________________________________ 

Prioritet: __________________ Tidsram: ___________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig _____________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Familjevänlig lionklubb - Handlingsplan 

__________________________________________________________________________________ 

Prioritet: __________________ Tidsram: ________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig __________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Handling ___________________________________________________________________________ 

Prioritet: __________________ Tidsram: _________________________________________________ 

Steg ___________  Vem är ansvarig ___________________  Slutfört datum _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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Familjevänlig lionklubb - Exempel på pressmeddelande 

 

Exempel 1: Marknadsföra det familjevänliga konceptet till media  

Lions Club Sjösidan erbjuder möjligheter till ideella insatser för familjer 

Lions Club Sjösidan erbjuder nu en utmärkt möjlighet för familjer att bli involverade tillsammans i 

hjälpinsatser. Klubben välkomnar nu familjer att bli medlemmar i organisationen. Detta nya koncept gör 

det möjligt för familjer att vara tillsammans i samband med frivilliga insatser som medlemmar i Lions 

Clubs International.  

Lions Club Sjösidan har genomfört förändringar av mötesstrukturen och sina aktiviteter, för att 

uppmuntra familjer att bli involverade. ”Vi är mycket glada över denna möjlighet för fler familjer att bli 

involverade i vår klubb”, säger Petra Mattsson, president i Lions Club Sjösidan. ”Forskning visar att 

familjer som deltar i frivilliga hjälpinsatser tillsammans har starkare familjeband och organisationer som 

vår har nytta av att skapa ett arv av hjälpinsatser som börjar med den yngre generationen.” 

För mer information om Lions Club Sjösidan och om familjekonceptet kontaktar du klubbens 

medlemsordförande Jan Thomason på telefon 08-123 456.  

Lions Club Sjösidan har hjälpt till i det lokala samhället i mer än 43 år. Klubben är aktivt involverad i 

lokala projekt, såsom stadens matbank, att samla in begagnade glasögon till människor i 

utvecklingsländer samt att erbjuda synundersökningar och diabetesundersökningar i samband med den 

årliga hälsomässan. Klubben samlade nyligen in pengar till renovering av lekplatserna i Stadsparken.  

 

 

Exempel 2: Marknadsföring av ett familjeevenemang 

Lions Club Sjösidan kommer att genomföra ett familjeevenemang 

Lions Club Sjösidan kommer att genomföra ett familjeevenemang, för att informera allmänheten om de 

möjligheter till ideella insatser som finns i klubben. Evenemanget kommer att genomföras fredag den 14 

maj klockan 16:00 - 20:00 i klubbens lokaler på Storgatan 5.  



 

FAM MEMBERSHIP HOW TO GUIDE.SW 

Klubben har nyligen genomfört betydande förändringar av mötestider och mötesstruktur samt dess 

serviceaktiviteter, för att uppmuntra familjer att bli involverade. ”Att tillföra nya familjer till vår klubb är 

mycket inspirerande för oss”, sade Petra Mattsson, president i Lions Club Sjösidan. ”Detta evenemang 

ger oss möjlighet att informera om vår klubb för familjer i staden och att visa upp de enastående 

hjälpinsatser vi har genomfört.”  

Evenemanget kommer att innehålla information om Lions Club Sjösidan, presentationer av hjälpinsatser 

och aktiviteter för barn, bland annat ett framträdande av den välkända sångerskan Maria Nilsson. ”Det 

blir både ett roligt och informativt evenemang för hela familjen”, sade Petra Mattsson. Familjer som 

deltar i evenemanget kan delta i ett lotteri med priser för hela familjen, såsom presentkort till stadens 

restauranger, biobiljetter med mera.  

För mer information om Lions Club Sjösidan och om detta evenemang kontaktar du klubbens 

medlemsordförande Jan Thomason på telefon 08-123 456. Lions Club Sjösidan har hjälpt till i det lokala 

samhället i mer än 43 år. Klubben är aktivt involverad i lokala projekt, såsom stadens matbank, att samla 

in begagnade glasögon till människor i utvecklingsländer samt att erbjuda synundersökningar och 

diabetesundersökningar i samband med den årliga hälsomässan. Klubben samlade nyligen in pengar till 

renovering av lekplatserna i Stadsparken.  

 


