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GMA-projektet gör en omstart 

Under de senaste månaderna har nästan all aktivitet i GMA-projektet varit stoppat. Orsaken är 

naturligtvis Corona pandemin. De planer som var gjorda fick helt läggas åt sidan. När nu re-

striktionerna tas bort kommer an omstart att göras för alla de GMA-träffar som inte blivit ge-

nomförda under nov till februari. 

Under hösten påbörjades GMA-projektet 

med aktiviteter och möten, som skulle ge alla 

klubbar och medlemmar en första inblick i 

projektet, ambitionen, syfte och mål. Efter ett 

antal digitala träffar och tre fysiska träffar 

fick allt avbrytas p.g.a. Coronan.  

De träffar som genomfördes visade på ett 

intresse och ett engagemang och att det var i 

dom fysiska träffarna som engagemanget 

var som störst.  

Beslut togs då att de fortsatta träffarna skulle 

i första hand hållas fysiskt.  

Nu gör vi en omstart. Från den 1 mars och 

fram till 3 maj genomförs fysiska träffar för 

samtliga zoner i distriktet. När de olika 

träffarna är genomförda är förhoppningen 

att möjligheter skapats för få igång en för-

ändringsprocess ute i distriktets klubbar.  

Faktaruta   Om NSR  Nordiska SamarbetsRådet  
För det internationella samarbetet har Nordens Lions redan på 50-talet kommit samman för att diskutera gemen-
samma frågor som ett enat nordiskt uppträdande utåt. Arbetet har under åren utvecklats och är idag ett viktigt fo-
rum för att förstärka och utveckla lionismen och den nordiska samhörigheten, att samarbeta i den internationella 
Lionsorganisationen och att med gemensamma aktiviteter bistå hjälpbehövande. Förutom förhandlingar och dis-
kussioner hålls olika seminarier om Lions utveckling, utbildning, ledarskap, information mm.  

GMA-projekt har presenterats på NSR Nordiska SamarbetsRådet 

Den 21 och 22 januari genomfördes det årliga NSR-möte. I år digitalt, 198 medverkande,med Lions-

klubbarna på Island ansvariga för arrangemanget. Mötets upplägg är en blandning av formella mö-

ten blandat med information i seminarier, föreläsningar om pågående projekt och aktiviteter hos  

Lions i Norden  

Som ett av de tre GMA-pilotprojekten i Norden 

hade vårt distrikt fått en inbjudan att presentera 

hur vi vill genomföra projektet.  Under ca. en 

timma redovisade Jan Därnemyr från LC Nossebro 

för representanter från hela norden inkl. de baltiska 

länderna vårt GMA-projekt.  

Presentationen blev väl emottagen med många intressanta 

frågor och samtal.  All presentation från mötet kommer att 

läggas ut på distriktets hemsida när det blir tillgängligt.     
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Allt eftersom GMA-projektet fortsätter blir det 

uppenbart att vi behöver öka vår förmåga inom 

flera områden.  

För att kunna bli mer synliga, nå ut till flera behö-

ver vi lära oss de nya medierna, Facebook, Instag-

ram etc.  

Vi behöver kunna övertyga människor vi möter 

att dom skall bli medlemmar i Lions. Innebär att 

vi måste lära oss hur vi ”säljer in” Lions.  

Finns behov av fler i projektet som hjälper till att 

driva de olika aktiviteterna, vara inspiratörer, på-

drivare, bollplank etc.  

Det finns behov på många områden särskilt du 

som har kunskaper inom de 

områden som beskriv.  

I nuläget är vi för få som 

gör insatser i projektet. 

Blir vi inte fler kommer 

det att bli svårt att på sikt 

kunna hålla igång den 

förändringsprocess som är 

så viktigt.  

För Dig som känner att du vill bidra ta en kontakt 

med någon i projektets styrgrupp för en diskuss-

ion vad du kan göra i projektet.  

Vi behöver ny kunskap i GMA-projektet! 

För Dig som kän-

ner att du vill bi-

dra ta en kontakt 

med någon i pro-

jektets styrgrupp 

för en diskussion 

Vår vision för 101V 
Lions som organisation skall vara ledande och 

välkänt i samhället för sin förmåga att hjälpa 

behövande på  

lokal, nationell och internationell nivå. 

Resultaten från hjälpverksamheten skall ”tala 

för sig själv” och skapa ett intresse och drag-

ningskraft hos allmänheten att delta i hjälpar-

betet som aktiva Lionsmedlemmar.  

Vi har ett förslag till vision för vårt 

distrikt. 

Projektets styrgrupp har under en tid disku-

terat en vision för distriktet och nu kommit 

fram till ett förslag. 

 En vision beskriver den bild som vi stän-

digt strävar mot, en önskad idealsituation 

som vi ständigt vill uppnå, men som vi 

aldrig räknar med att kunna nå fram till. 

Visionen beskrivs ofta som ”målet om 100 

år”.                                                                      

Läs igenom visionen och kom gärna med syn-

punkter. Vår ,distriktets, vision är inte styrgrup-

pens vision utan är något som vi alla skall ta till oss 

och ha som inriktning.  

Kom gärna med synpunkter till någon av; 

 

Per-Johan Sigman  johan.sigman@outlook.com 

Jan Därnemyr          jan.darnemyr@gmail.com 

Leif Gustavsson      leif.gustavsson46@mhmail.se 


