
 

   Detta INFO-brev skickas till alla Lions, 

med aktuell mailadress. 

 

 

 

  

 

 

INFO-brev nr 10, november 2018 

 

BankGiro 900 – 28 66 

SWISH 900 28 66  

 

 
bildades 2011-09-17 

av klubbarna i distrikt 101-S,  

genom ett enhälligt beslut,  

vid Distriktsmöte 1 på Frostavallen.  

 

Insamlingsresultat Utdelade medel 

2011-2012      84.000         0 

2012-2013    230.000         0 

2013-2014    462.000      80.000 

2014-2015 1.461.000     265.000 

2015-2016    381.000 1.490.000 

2016-2017        700.000    1.000.000 

2017-2018    988.000 1.000.000 

 

Lions Forskningsfond Skånes 

bokslut pr 2018-06-30 finns nu på vår 

hemsida www.lffs.se   

Boksluten pr 2016-06-30 och 2017-06-30 

finns också där sedan tidigare. 

Forskningsanslag 2019 

Årets ledigkungörelse (ansökningsunderlag)  

finns nu på LFFS hemsida. 

Ansökningarna skall vara LFFS till handa 

senast 15 januari 2019. 

Målet är att dela ut 1 miljon även 2019. 

 

Rekommendationen i årets Projekt- & 

Bidragskatalog är SEK 1.000/medlem för 

att nå utdelningsmålet på 1 miljon. 

STORT TACK FÖR ERT STÖD! 

 

Utse kontaktperson 

Lions ForskningsFond Skåne  

uppmanar alla klubbar  

att utse en kontaktperson för fonden. 

Denna kontaktperson kommer att vara 

uppdaterad och kunna informera klubben  

om vikten av att stödja LFFS. 

http://lffs.se/
http://lffs.se/banners/attachment/bannerfans_6205946/
http://lffs.se/banners/attachment/bannerfans_6205946/
http://www.lffs.se/


   

 

 

 

Uppmaning till alla Lionsklubbar! 

Se över er uppvaktningspolicy till förmån 

för Lions ForskningsFond Skåne. 

   

Uppmaning till alla Lionmedlemmar! 

Ta till er vårt budskap privat och  

sprid informationen om  

Lions ForskningsFond Skåne 

varhelst du kan och har möjlighet. 

   

Vi utfärdar både minnes- 

 och gratulationskort 

   

Var lojal mot LFFS -  

din egen forskningsfond!  
 

  

Betala in direkt på BG 900 – 28 66 

Lions Forskningsfond Skåne behöver alla 

klubbars stöd. Allt enligt beslutet 2011! 

 

 

 

Ett anslag 2013 blev 2,5 mkr 2017. 

 

När Lions Forskningsfond Skåne 2013 

delade ut sitt allra första forskningsanslag 

stod Oskar Hansson, professor i neurologi 

vid Lunds universitet, som mottagare av 

40.000 kr. Detta blev starten på ytterligare 

forskning för Oskar som nu tilldelats 2,5 

mkr genom ”Alzheimerfondens stora 

forskningspris 2017”. 

Läs mer på www.lffs.se 

 

Du som vill ta del av tidigare nyhets-

/infobrev är välkommen att kontakta 

Tomas på mail tomas.persson@sjobo.nu 

så skickar han det direkt till Dig. 

  

Kontaktuppgifter 

info@lffs.se  

www.lffs.se  

 www.facebook.com/lffs.se  

Jan-Åke Åkerlund, 070 – 570 80 58 

 Bodil Persson, 070 – 764 50 70   
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