
1

En kort presentation av Lions Club
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Först något om Lions internationellt
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Lions Clubs International är en av världens största

hjälpklubborganisationer. Vi finns i över 200 länder 

och består av 1,4 miljoner lionmedlemmar.

Sveriges Lions har över 10 000  medlemmar.
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Utnämnd till den främsta icke-statliga 

organisationen av Financial Times 2007.
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• Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions 

Clubs. 

• Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen.

• Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

• Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare.

• Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd.

• Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig 

förståelse.

• Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, 

dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala.

• Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

Lions SYFTEN
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Våra kärnvärden

"Du kommer inte särskilt långt förrän du 

börjar göra något för någon annan."

Melvin Jones, LCI:s grundade.

Ledde till vårt motto: Vi hjälper
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Sveriges Lions motto 

är:

För samhällsansvar 

och livskvalitet.

Internationellt motto:

We serve - Vi hjälper
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• Lions tar sig an humanitära utmaningar på tre olika nivåer.

 Lokalsamhället

 Nationellt och regionalt

 Globalt

• Klubbar kan ta itu med valfri humanitär utmaning i lokalsamhället.

• Lions bidrar årligen med USD 1 miljard för att ta i tu med 
humanitära behov. 

• LCI har en global och anslagsbeviljande stiftelse, Lions Clubs 
International Foundation (LCIF). En fyrstjärnig stiftelse som 
beviljar 50 miljoner årligen.

• LCIF:s anslagsprogram finansierar klubbarnas storskaliga och 
globala initiativ.

Omfattningen av Lions insatser i dag
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Insamlade medel går till hjälpverksamheten

Lions organisation 

och administration 

betalas  med 

medlemsavgifter.
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Lions organisation 

och administration 

betalas  med 

medlemsavgifter.

Nu, om Lions Club Laholm

Vi är idag 36 medlemmar i Laholms Lions 

Club och vi jobbar hela tiden med att 

rekrytera nya

Som tidigare visats, delar Lions ut alla 

insamlade medel till behövande. Alla andra 

kostnader tas från medlemsavgifterna

Av de insamlade medlen, delar Lions Laholm ut 

70 % till behövande i kommunen och övriga 

medel går till Lions Sverige och Lions 

Internationellt
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Vi träffas en gång per månad 
och kombinerar gärna träffarna 
med ett spännande 
studiebesök eller bjuder in en 
intressant föreläsare.



13

Vi har en aktivitet 

som inleder varje 

år, nämligen 

hämtningen av 

julgranar. 

Hur man kan få 

hjälp med detta 

finns bl a i 

flygblad, affischer 

och på hemsidan

Bilder från granhämtningen 2020
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En populär aktivitet är Valborgsmässoafton vid Rökeriet och 

brasan i Lagan, där också årets Laholmare utses

Bo Lindholm 

Amnesty, 2018
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På Alla Hjärtans 

Dag den 14 februari 

anordnar Lions en 

Ljusmanifestation 

på torget i Laholm

Torget med ljushjärtan avbildat av en drönare
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Vi påsktid har Lions flera aktiviteter, bl a 

utsmyckning av affärer med påskris och 

resning av det stora påskträdet på 

Stora Torg
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På Nationaldagen 

den 6 juni deltar 

Lions med att grilla 

och sälja korv i 

Stadsparken
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Ett uppskattat 

arrangemang är 

Lionsgolfen som 

arrangeras på 

golfbanorna i Skogaby

och Våxtorp
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Lions har traditionsenligt stått i Mellby Center för att sälja 

julkalendrar, ett av Lions absolut äldsta arrangemang
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Barnaskaran fick chansen att röra på 

sig ordentligt när clownen Henny 2019 

satte fart på den traditionella julfesten 

för barn i Lagagården

Efter ett år av stor 

tacksamhet till alla som 

stöttat Lions, Laholm under 

året, så får klubben 

chansen att bjuda tillbaka
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Den kanske mest uppskattade aktiviteten

När Lions lämnar en julgåva till alla 

äldreboenden i Laholm

Ulla Gunnarsson, Lions jultomte, bekantar sig här med Maj-Britt 

Andrén, Åsa Lundin och Gunilla Sämberger
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Nja, kanske ändå det allra bästa är att kunna hjälpa 

behövande människor i kommunen med lite pengar för att 

lösa ett akut ekonomiskt problem. Hur, var och till vem 

berättar dock vi inte, för att alla ska kunna lita på vår 

diskretion

När det gäller bidrag till organisationer är vi mer öppna och 

berättar gärna att vi exempelvis lämnat bidrag till FUB, 

Reumatiker-förbundet, Hörsel- och synskadades förening, 

Fontänhuset samt bidrar till Polenresor för kommunens 

årskurs 9



23

Att ansöka om bidrag är enkelt; skriv ett 

brev eller en e-post till oss. Adresser finns 

på hemsidan

Lions Laholms Lokala Barnfond Hjärtat

Syftet med fonden är att ekonomiskt stödja och 

hjälpa sjuka och funktionshindrade barn och 

ungdomar under 18 år i Laholms kommun, samt 

stödja organisationer och föreningar i Laholm som 

bedriver verksamhet för dessa barn och 

ungdomar
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Tack för att ni lyssnade!

Mer om Lions Club Laholm finns på vår hemsida 

http://lionslaholm.se, 

eller på Facebook: Lions Club Laholm

http://lionslaholm.se/

