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Betydelsen av att bilda nya klubbar 
Som medlem i Lions inser du vilken skillnad din klubb gör i samhället och det är orsaken till att det är 

viktigt att hjälpa till att bilda nya klubbar, men det är bara en aspekt. Det finns andra viktiga skäl till att 

bilda nya klubbar, bland annat dem nedan: 

1. Att förnya och öka antal medlemmar 

Att bilda nya klubbar ökar antal aktiva medlemmar och hjälper er även att: 

• Använda nya resurser. 

• Öka entusiasmen. 

• Skapa nya och innovativa idéer för hjälpinsatser och insamlingar. 

• Öka antal ledare och stärka deras ledaregenskaper. 

• Öka distriktets medel till aktiviteter och projekt. 

2. Att skapa ett starkare samhälle 

Det är vad vi som medlemmar gör som skapar verklig skillnad. Att bilda nya klubbar: 

• Ger samhällen som i dag inte har någon klubb möjlighet att tillgodose lokala behov. 

• Hjälper människor som är intresserade av hjälpinsatser och ger möjlighet att bli involverade i 

projekt som intresserar dem. 

• Tillför fler händer som hjälper. 

3. Att engagera nya typer av medlemmar 

Inga klubbar är helt lika, eftersom inga människor är helt lika. En ny klubb: 

• Ger medlemmarna möjlighet att skapa en unik kultur i klubben. 

• Lockar yngre människor att bli involverade, speciellt när klubben fokuserar på lokala hjälpprojekt 

och använder sig av moderna metoder att kommunicera. 

• Uppmuntrar familjer att bli medlemmar. 

• Uppmuntrar mångåriga medlemmar att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

• Gör det möjligt för medlemmar med gemensamma intressen att bilda specialklubbar. 

4. Att hjälpa Lions Clubs International fortsätta blomstra 

Vi gör skillnad och allmänheten vet att de kan lita på Lions när hjälpinsatser behövs. Genom att bilda nya 

klubbar kan vi fortsätta att: 

• Göra det möjligt för ännu fler medlemmar att göra skillnad. 

• Stödja medlemmarnas humanitära insatser genom vår stiftelse LCIF. 

• Säkerställa att våra medlemmar fortsätter vara vår allra viktigaste resurs. 

• Det är svårt att tänka sig att det fortfarande finns platser som ännu inte har en lionklubb. Vi blev 

världens största serviceklubborganisation en klubb i taget, så börja dina insatser att bilda nya 

klubbar redan i dag. 
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