
Välkomna till en 
dag för 
medlemmar i Lions! 
Välkomna - nya och gamla medlemmar - till en dag för att lära 
känna varandra, byta idéer och ge en inblick till hur vi kan använda 
presentationsteknik och sociala medier. Det här är inspiration som 
du kan använda för att lyckas med det du gör både inom och 
utanför Lions. 
Du får också kunskap om Lions som organisation och lyssnar på 
intressanta föredrag om våra viktiga projekt ute i världen.  

Vi ses den 12 november 2016 mellan kl 09.30-ca 14.00 på 
Örenäs Slott i Glumslöv, nära Landskrona.  
Anmäl ditt deltagande före den 28 oktober 2016.  

Se mer information i programmet (bilaga) 
Presentationsteknik - Shalini Persson,  jurist och föreläsare 
inom kommunikation 

Sociala Medier: Nina Jansdotter, 
Karriärcoach, beteendevetare och författare  

Lionsingers medverkar. 

Varmt välkomna alla!  Eva Persson 

När du satt dig tillrätta i 
båten kommer du att delta i 
möten och konferenser. Ditt 
fokus och dina tankar 
kommer att handla om att 
hjälpa så många som möjligt 
- både här hemma och ute 
i världen.

Välkomna till Örenäs Slott,  
Glumslöv, den 12 november

Eva Persson 

perseva2014@gmail.com 

tel 0708-422474
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Program 12 november 2016
Välkomna kl 09.30 då vi startar med fika 

Kl 10.00 Välkomna och genomgång av dagen

10.15 Vad vet vi om Lions här i Sverige och ute i världen? - 
Våra projekt, där vi gör skillnad! Kvinnors roll i Lions och hur 
kan vi engagera fler kvinnor?

10.45 Minipaus -

11.00 Presentationsteknik - Shalini Persson berättar om hur 
du stärker din personliga genomslagskraft och presenterar 
på ett sätt som gör att ditt budskap når fram

12.00 Lunch

12.45 Sociala Medier - Nina Jansdotter - Delar med sig av 
sina bästa tips kring hur vi lyckas med nätverkande online 
för att på bästa sätt verka för vår organisation.

13.30 Förfriskning - 

13.45 Avslutning 

Anmälan till Eva Persson, mailadress: perseva2014@gmail.com 
före den 28 oktober 2016. 
Anmäl även specialkost -

Kostnad: 225:-/person betalas till distriktskassör bankgiro: 820-9603,
ange Kvinnor i Lions och ditt namn och klubb.

Varmt välkomna!


