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Nyhetsbrev – december 2016 
Hej, 
 
Här kommer december månads nyhetsbrev från kontoret.  
Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident, klubbsekreterare eller 
nyhetsbrevprenumerant. Observera att som nyhetsbrevprenumerant kan det hända att du får ytterligare 
ett utskick av detta nyhetsbrev från din klubbtjänsteman som har uppmanats att sprida det till sina 
klubbkollegor. 
Som klubbtjänsteman ber vi dig vänligt att sprida det till alla medlemmar i klubben när du har läst det.  
 
Vision For All 

 
En påminnelse att Vision For All har ny lokal och har därmed ny adress 
att ta emot alla begagnade glasögonen som din klubb har samlat in. 
 
Vision For All 
c/o Hjärta till Hjärta 
Attorpsgatan 10 
582 73 Linköping 
 
Vid frågor kontakta Ingvar 

Gardell på 0762-13 28 83. 
 
 
Sökregister 
För medlemmar i Sverige finns det ett sökregister att tillgå för 
att söka kontaktuppgifter på alla Lions medlemmar i hela 
landet. 
 
Registret finns här och såhär ska du göra för att kunna logga in 
för att söka. 
 
 
Club Supplies 
  

 
Utklippsemblem A5DC Pris 100 kr 
 
Fler artiklar hitta du i webbshopen. 
 

 
Lion Mints erbjudande i december! 

2 250 kr/kartong (inkl frakt) 

 
 
 

Beställ Lion Mints via hemsidan 
www.lions-quest.se, via e-post 
kansli@lions-quest.se eller ring 

08-744 59 00. 
 

Mintställ och skyltar finns också  
att beställa. 

http://www.visionforall.org/
http://www.nymfkakaduor.se/dbfilm/index.php
http://lions.se/medlemmar/PDF/sokregister.pdf
http://www.yourvismawebsite.com/lions-club-international
http://www.lions-quest.se/
mailto:kansli@lions-quest.se
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Klubb roll-up 
Vet du att klubben kan få sin egen roll-up och affisch?  
Det finns några varianter att välja på. 
Gå till www.lions.se och välj ”För medlemmar” och sedan länken 
PR. 
Kontakt gärna kontoret för mer information. 
 

 
Melvin Jones Fellows  
MJF tillhandahålls av LCIF (Lions 
internationella stiftelse).  
Ansökan om MJF finner du här.  
Fyll i ansökan på dator och skicka den direkt till 
LCIF via e-post.  

Frågor om MJF skickar du via e-post direkt till LCIF.  
Skriv gärna på svenska.  
 
Ersättningsnålen går att beställa direkt av LCIF genom att mejla 
till samma e-postadress.  
 
Nästa nummer av tidningen LION 
Manusstopp för nr 4 är den 9 januari 2017.  
Skicka gärna klubbens reportage till tidningenlion@lions.se.  
Glöm inte att bilderna bör vara i hög upplösning, det vill säga minst 300 PPI för bästa kvalité i 
tidningen.  
 
Lågupplösta bilder kan tyvärr inte publiceras, pga att det blir dåligt i tryck. 
 
Observera att du som är klubbpresident får två exemplar av tidningen. Detta är för att du ska kunna lägga 
ut tidningen på någon offentlig plats såsom bibliotek, frisörsalong, kafé etc.. för att göra PR för Lions. 
 
Jul- och nyår 
Under jul och nyår kommer kontoret att ha stängt följande dagar: 
24 – 26 december 2016 
31 dec – 8 januari 2017 
Öppnar igen den 9 januari 2017 
 
 

God jul och gott nytt år! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lions kontor 
 
Maud Nordell 
Bengt Lundblad 
Cynthia Lo 

http://www.lions.se/
mailto:maud.nordell@lions.se
http://www.lions.se/medlemmar/melvin-jones/melvinjones-blankett.pdf
mailto:lcif@lionsclubs.org
mailto:lcif@lionsclubs.org
mailto:thelion@lions.se
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