
VI HJÄLPER
VÄRLDEN OCH VÅRA 
LOKALSAMHÄLLEN MED 
STOLTHET, MEDKÄNSLA OCH 
VÄNLIGHET. 
Men det finns en värld av hjälpinsatser som 
fortfarande måste upptäckas. En värld som vi 
alla strävar efter. När den upptäcks kommer den 
att öppna upp för humanitära hjälpinsatser som 
världen aldrig tidigare skådat. Den finns där ute 
någonstans.

BORTOM HORISONTEN.



TA UT VÅR KURS
Upptäck nya horisonter med internationella 
presidenten, Gudrun Yngvadottir

I uppfriskande Nordatlanten ligger ett litet land. 

Det är ett land som definieras av dess naturliga skönhet och upptäckter. Det 
är en plats av mod och hållbar innovation, där nästan 100 % av elektriciteten 
kommer från förnybara energikällor och sju per tusen invånare är Lions, vilket 
är den största andelen i världen.

Vilket är då detta lilla, men imponerande, land?

Det är Island, och hemlandet för vår internationella president 2018-2019, 
Gudrun Yngvadottir. President Yngvadottir gick med i Eik Lions Club 1992, och 
från den dagen har hon hjälpt sitt lokalsamhälle och världen med den passion, 
omtanke och kraft som både Lions och Island är kända för.



“ FÖR ATT NÅ BORTOM VÅRA 
BEGRÄNSNINGAR MÅSTE VI 
VÄNDA OSS TILL VÅRA KLUBBAR, 
LOKALSAMHÄLLEN OCH OSS 
SJÄLVA.”

 - Gudrun Yngvadottir, internationell president



VI KOMMER LÄNGRE 
TILLSAMMANS
Om du besöker Island finns det en fras som du ofta 
kommer att få höra. Dess betydelse är både enkel och 
inspirerande och sammanfattar den isländska kapaciteten att 
uppnå det som anses vara omöjligt.

“THETTA REDDAST”
— det betyder att allt kommer att lösa sig på något sätt, 
oavsett hur stort problemet är, genom hårt arbete, förtroende 
och gemenskap.

Med denna attityd som vägledning är människorna på Island 
ett lysande exempel på hur man lever i harmoni med sina 
grannar och naturen. 

Fredligaste landet i världen 
enligt Global Peace Index

Friskaste landet i världen 
enligt Bloomberg Global 
Health Index

Gladaste landet i världen enligt 
World Happpiness Report
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2:a 
plats

3:a 
plats

Imponerande isländsk statistik:



Känslan av samhörighet som hjälper Island att blomstra är samma inställning 
som gör det möjligt för Lions runt om i världen att göra sina samhällen starkare, 
friskare och säkrare.

Att vara medlem i Lions är en unik upplevelse. Det är en stor ära. Våra samhällen 
litar på att vi kommer att tillgodose behov som annars inte skulle tillgodoses. De 
anförtror oss uppgiften att ta hand om de mest sårbara – genom en god gärning 
kan liv och drömmar förändras för alltid. Vi är män och kvinnor som vet att vi 
förändrar liv när vi ger tillbaka. Även vårt eget.

Det uppstår en gnista när människor samlas för att hjälpa andra. När vi kommer 
samman för att göra våra samhällen bättre blir även vi bättre. Och vi kommer 
närmare människorna vi hjälper. 

TILLSAMMANS KAN VI ÖVERVINNA BEGRÄNSNINGAR.
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DÄR HORISONTER MÖTS
Med blicken mot framtiden kommer president Yngvadottir hjälpa Lions 
att upptäcka fler betydelsefulla serviceprojekt och bättre resultat. Hon 
förespråkar aktivt LCI framåt och tror på att främja Lions kärnkompetens och 
fördelar som ett sätt att nå målet att hjälpa 200 miljoner människor per år 
senast 2021. 

Årets fokus utmanar Lions att övervinna sina hinder. Om en horisont inte 
anses vara en ouppnåelig gräns utan en destination under utveckling som kan 
nås genom vänlighet och medkänsla kommer Lions tillsammans att kunna 
genomföra fler hjälpinsatser för fler människor än vi någonsin tidigare trott var 
möjligt.  



Vi kan göra det genom att fokusera på fyra 
viktiga områden inom Lions:

01  Öka antal medlemmar
Varje medlem har betydelse. Att bjuda in 
nya medlemmar och engagera befintliga 
medlemmar är det bästa sättet att bygga så 
starka hjälpinsatser som möjligt. I många 
områden behöver vi även fokusera på att 
bjuda in kvinnor för att vi ska nå vår fulla 
potential.

02 Öka ledarutveckling
Varje medlem är en ledare. Genom att ge 
våra medlemmar ledarfärdigheter och 
skapa fler ledarmöjligheter för kvinnor kan 
vi hjälpa alla Lions medlemmar att nå sin 
potential.  

03 Främja gemenskapen inom Lions 
Vänskap är en viktig del av Lions.  
De relationer vi utvecklar varar hela 
livet och skapar de band som gör våra 
hjälpinsatser så starka. Låt oss se till att 
detta lyser igenom i klubbupplevelsen för 
alla medlemmar.

04 Berätta om våra insatser 
Berättelser är kraftfulla. När vi berättar 
om våra hjälpinsatser kommer våra 
lokalsamhällen att förstå vilka vi är och vad 
vi gör. Sociala medier och marknadsföring 
kan hjälpa oss att få ut vårt budskap och 
bjuda in andra att göra skillnad tillsammans 
med oss. 

Vi kan nå en ny värld av hjälpinsatser som 
ligger bortom horisonten. 

“ DET FINNS ALLTID 
ETT HINDER. LIONS 
KAN FÖRVANDLA 
HINDER TILL 
MÖJLIGHETER.”

 -  Gudrun Yngvadottir, internationell president



Att ta ut en ny kurs är aldrig enkelt. Att uppnå hjälpinsatser som lever bortom 
horisonten kräver att Lions vänder sig till sina klubbar, lokalsamhällen och sig 
själva. Det betyder att utveckla nya resurser, skapa förnyad motivation och en tydligt 
definierad strategi. 

Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation har utvecklat 
program och verktyg för att hjälpa på vägen. Detta inkluderar en global stödstruktur, 
anslag för att öka er påverkan och nya globala hjälpområden som förenar Lions kring 
angelägna humanitära behov.

När vi använder oss av program och initiativ som har skapats för att öka klubbarnas och 
vår individuella förmåga att hjälpa kommer vi att kunna tillhandahålla fler hjälpinsatser 
till människor överallt. 

KANALISERA 
STRÖMMEN
Dra nytta av kraften i Lions  
1,4 miljoner medlemmar
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REDO ATT VISA 
VÄGEN
Programmen kommer att leda oss 
till större hjälpinsatser



Våra globala frågor 
Lions stödjer nya globala frågor för att definiera vårt 
andra århundrade av hjälpinsatser och tillgodose 
växande behov. Lions hjälper inom områdena syn, 
hungersnöd, miljö, barncancer och vårt nya globala 
fokusområde, diabetes. Vårt mål är att hjälpa 200 
miljoner människor per år innan 2021.      

Lions Clubs International Foundation (LCIF)
I år firar LCIF 50 år. De senaste 50 åren har LCIF 
beviljat över USD 1 miljard i anslag för att hjälpa 
miljontals människor runt om i världen. LCIF 
fortsätter att förändras i takt med att världens 
behov förändras. I början av detta verksamhetsår 
inledde LCIF en tre år lång insamlingskampanj med 
målet att samla in USD 300 miljoner, för att stödja 
de nya initiativen vid horisonten. När Lions fortsätter 
att skapa positiv förändring på sina hemorter runt 
om i världen kommer LCIF att finnas där som 
stöd. När Lions och LCIF samarbetar kommer 
våra hjälpinsatser att hjälpa fler och ha en större 
påverkan.

Det globala arbetsteamet
Teamet består av det globala ledarskapsteamet 
(GLT) det globala medlemsteamet (GMT) och det 
globala serviceteamet (GST). Genom att kombinera 
resurserna och kunskapen inom dessa tre viktiga 
delar har det globala arbetsteamet som mål att öka 
antalet medlemmar till 1,7 miljoner innan 2021. 
Med fler medlemmar kommer Lions att kunna 
genomföra fler hjälpinsatser för fler människor runt 
om i världen än någonsin tidigare.

Balanserat medlemskap
För att Lions ska kunna vara den verkliga globala 
ledaren avseende hjälpinsatser behöver vi ett 
balanserat medlemskap av omtänksamma män 
och kvinnor. Vi kommer att ha ett nära samarbete 
med det globala arbetsteamet för att utveckla nya 
strategier, program och partnerskap som kan hjälpa 
oss att öka antalet kvinnliga medlemmar och ledare.

Horisonten är vår



Som den största hjälporganisationen 
i världen är vi en kraft att räkna med. 
Och idag, mer än någonsin tidigare, är 
det upp till Lions att leda och föregå med 
ett gott exempel som andra kan följa. 

Lions har visat vad en ort som fokuserar 
på humanitära hjälpinsatser kan 
åstadkomma. Vi har representerat 
hjälpinsatser i över 100 år. När vi 
fortsätter vårt andra århundrade av 
hjälpinsatser måste vi fånga möjligheten 
att överträffa alla förväntningar – även 
våra egna – och bevisa att vi kan fortsätta 
hjälpinsatsernas kurs framåt, bortom 
den överskådliga framtiden. 

HISSA 
SEGEL
Det krävs höga ambitioner 
för att nå höga mål





miljoner fler 
får hjälp.

Att tillföra 01 nytt hjälpprojekt per år inom varje klubb 
skulle betyda att

47
tusen  
nya horisonter 
upptäcks 11

Det är en enkel formel med otroliga resultat:  

TA UT KURSEN TILL ER 
DESTINATION
Varje klubb har ett projekt som den drömmer om. Ett projekt som den 
inte har genomfört på grund av hindren på vägen. Nu är det dags att 
återuppliva det projektet, eller finna ett nytt och fortsätta framåt. 

på vägen mot vårt mål inom LCI framåt, som är att 
hjälpa 200 miljoner människor innan 2021.



Om ni väljer er destination och stakar ut en ny kurs 
kommer ni att övervinna era största utmaningar. 
Låt detta motivera er att uppnå det mål för 
hjälpinsatser som ni alltid har drömt om. 

 Navigera mot ett mål

 Var strategisk och omfattande

 Var flexibel vid behov av förändring

 Var ärlig avseende era begränsningar

 Gör ert mål för hjälpinsatser till verklighet

 “THETTA REDDAST”



HORISONTEN ÄR ER
   NI ÄR LIONS. 
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