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Lions Club Torsby
en del av
Lions International
• Lions bildades 1917 i Amerika. Kom till
Europa och Sverige 1948. Vår klubb
startades i januari 1955 som klubb nr
136 i Sverige
• Lions är världens största serviceorganisation och finns i alla världens
länder med totalt ca 45.000 klubbar
• I Sverige, distrikt 101, finns det mer än
500 Lionklubbar
• Det s.k. Bergsslagsdistriktet, 101-B,
omfattar Värmland, Närke och Västmanland och har idag 49 Lionklubbar
• Zon 9 utgör norra Värmland med Lionklubbar i Torsby, Ekshärad, Hagfors och
Sunne. I Munkfors och i Sysslebäck har
det funnits Lionklubbar som lagts ner

Vad är Lions?
• ett internationellt nätverk av aktiva och kreativa
medlemmar, kvinnor och män
• målsättningen är att träffas i klubbverksamhet
under trivsamma former, och att arbeta för att
hjälpa, uppmuntra och stödja andra

Vad är Lions syfte?
• att skapa och upprätthålla en anda av
samförstånd mellan jordens folk
• att befrämja god samhällsanda
• att genom aktiva insatser bidra till en positiv
samhällsutveckling
• att förena medlemmar med band av vänskap,
gott kamratskap och ömsesidig förståelse
• att vara ett forum för öppen diskussion av
frågor av allmänt intresse utan inblandning av
partipolitik eller religiösa särintressen
• att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Vår klubb
Lions Club Torsby
• startades 1955 av 15 medlemmar,
enbart män
• har idag 32 medlemmar, 6 kvinnor
och 26 män, och erbjuder alltid
respektive partner att delta i all
verksamhet som klubben bedriver
• har utbyte med vänklubbar i
Kongsvinger och Helsingfors
LC Kongsvinger respektive
LC Helsinki-Roihuvuori
• omsätter under ett år ca 150.000
kronor i olika aktiviteter

I vår klubb är det viktigt
att
• träffas och trivas på klubbmöten
och aktiviteter
• partnern alltid är välkommen att
aktivt delta i klubbens verksamhet
• alltid erbjuda intressanta program
som engagerar våra medlemmar

För Lions hjälpverksamhet
gäller alltid
• allt som samlas in i olika aktiviteter
användes till hjälpverksamhet
• alla kostnader för klubbmöten och
administration bekostas
med egna medel och
medlemsavgiften är idag
750 kronor/år i vår klubb

Varifrån kommer
pengarna?
• Konstlotteri i samband med
Övre Frykens Konstrunda
• Kondoleanser på Nordea och Gröna Rummet
till förmån för Lions Cancerforskningsfond
• Reklamplatser på hemsidan
till förmån för Världens Barn
• Tombola på Torsbymârten
• Försäljning av enriskransar, julgranar och
klappjakt
• Tipspromenaden Sirsjön Runt
• Gåvor
• Andra aktiviteter

Vad används
pengarna till?
• Internationell katastrofhjälp klubbens målsättning är att ca
30% av insamlade medel skall
användas för detta ändamål
• Nationella insatser
ca 30%
• Lokala aktiviteter
ca 40%

Större aktiviteter som
klubben utfört under åren
• anskaffade första handikappbussen till
Frykcenter och bekostade vinterträdgården
• byggde friluftsteatern vid Kollsberg
• gav ut Torsby förr och nu
under åren 1973-1982
• anskaffade första innebandyrinken till
Stjernehallen och Torsbys ungdom
• anlade Kulturstigen i Torsby och gav ut
dokumentation om den
• arrangerade ett internationellt ungdomsläger 1977 med 42 ungdomar från 23 olika
länder
• har sedan 1973 årligen utsett ett Hederslejon som belönats med stipendium
och sedan 1988 årligen utdelat Lions
Idrottsstipendier till en kvinnlig och en
manlig idrottselev vid skidgymnasiet
• bekostar årligen en ungdomslägerplats på
ett av Lions många internationella
ungdomsläger

Vad gjorde Lions i Torsby
förra året?
Internationellt:
• inköp av tält till jordbävningsoffer via
Svenska Räddningsverket (5.000)
• insamlingskampanjen för
Världens Barn (63.600)
• bidrag till Lions kampanj för att bota
onödig blindhet i världen (13.000)
Totalt lämnades 81.600 kronor till
internationellt hjälparbete

Vad gjorde Lions i Torsby
förra året?
Nationellt:
• Lions Cancerforskningsfond (63.760)
• bidrag till distriktets kulturstipendium
(500)
• bidrag till distriktets ungdomsläger
(1.000)
• bidrag till Värmlandsklubbarnas
diabetesläger för barn (500)
Totalt lämnades 65.760 kronor till
nationellt hjälparbete

Vad gjorde Lions i Torsby
förra året?
Lokalt:
• Fryksdalens drogförebyggarmässa
(2.000)
• musikskolans stråkorkester (5.000)
• stipendiat vid Lions internationella
ungdomsläger (7.500)
• två ungdomsstipendier (6.500)
• Årets Hederslejon (5.000)
• Årets Idrottsstipendiater (5.000)
Totalt lämnades 31.000 kronor till
lokalt hjälparbete
Totalt till hjälparbete 178.360 kronor

Hur ser framtiden ut och
vad är viktigt för klubben
i det fortsatta arbetet?
• om framtiden vet vi inget men det är
viktigt att fortsätta det framgångsrika
arbete som klubben genomfört under
årens lopp och som gett klubben ett
stort förtroende i den bygd vi verkar,
men hur framtiden än ser ut kommer
det alltid att finnas behov av att
hjälpa, uppmuntra och stödja
• att visa ödmjukhet och tacksamhet
för det stora stöd från allmänheten
som vår klubb har i sin
hjälpverksamhet
• att fortsatt verka för Lions syften och
vara öppen gentemot allmänheten
med information om klubben och
dess verksamhet
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