
 

       Detta INFO-brev skickas till alla Lions, 

med aktuell mailadress. 

 

 

 

  

 

 

INFO-brev nr 12, april 2019 
 

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 

2018-190420      1.486.539    1.000.251 

 

Lionklubbar i Skåne! 

Hjälp Lions Forskningsfond Skåne att bli 

ännu mer känd. Lägg till www.lffs.se och 

www.facebook.com/lffs.se bland länkarna 

på er klubbs hemsida. Tack på förhand! 

Privat donation. 

I mitten på mars fick Lions Forskningsfond 

Skåne en privat donation på SEK 500.000. 

Dessa medel kommer att användas nästa 

verksamhetsår eftersom årets ansöknings-

period avslutats då vi mottog denna helt 

fantastiska donation. 

Vi riktar ett STORT TACK till donatorn  

som begärt att få vara anonym.  

 

Forskningsrådet 

har genomfört ett stort arbete med att  

gå igenom och bedöma samtliga 61 

ansökningar. Rådet lade den 1 april 2019  

till styrelsen fram ett förslag på  

tio lämpliga mottagare. 

 
 

Lionmedlemmar!  

Gilla och Dela  

Lions ForskningsFond Skånes  

facebook-sida www.facebook.com/lffs.se 

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


   

 

 

Styrelsen 

i Lions Forskningsfond Skåne beslutade vid 

sitt sammanträde den 1 april 2019 att 

fördela 1 miljon kronor enligt listan intill. 

 

Nya distriktsindelningen 

gör att inget DM kommer att genomföras i 

Skåne förrän den 21 september 2019  

på Barsebäck Resort. 

Vid detta tillfälle kommer årets fysiska 

utdelning av forskningsanslag att göras.  

 

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! 

 

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   

För verksamhetsåret 2018-2019 

har följande forskningsanslag  

på totalt SEK 1.000.251 beviljats. 

Alla projekten ligger inom den skånska 

kliniska patientnära forskningen  

som kan komma oss alla till nytta. 

150.000 Bröstcancer, mammografi  

130.000 Minnesutredning med tolk 

100.000 Ångest och tvång hos unga 

100.000 Förebyggande av gluten- 

 allergier hos små barn 

100.000 Avnavling och återupplivning 

av nyfödda 

100.000 Stroke vid användning av 

Waran och liknande medicin 

98.715 App/e-hälsa diabets 1 

för tonåringar  

80.000 Ofrivillig viktförändring vid 

Parkinson 

80.000 Graviditetsdiabetes - 

betydelsen senare i livet.  

61.536 Hjärntumörer hos barn 

                        Vill Du veta mer? 

Gå in på www.lffs.se  

och vidare under Nyheter  

där vi fyller på med bilder,  

texter m.m. efter hand. 

                                           

 2019-04-26/ TOP 
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