
Hej! 

Jag heter Christer L Johansson från Lions Club i Västervik.  

Eftersom det uppstått en vakans på posten som Distriktsguvernör för verksamhetsåret 2020-2021 så 

kandiderar jag till den.  

Jag är 62 år och har varit med i Lions i 17 år och har haft styrelseuppdrag i åtminstone 14 av dom 

åren. Jag var under verksamhetsåret 2015-2016 zonordförande i dåvarande zon 6. 

Jag arbetar i Landstinget i Kalmar län. Men jag jobbar inte med vård utan med service till 

kärnverksamheten! 

Jag var Distriktsguvernör i 101SM verksamhetsåret 2017-2018. 

Att jag är medlem i Lions beror nog på att det först och främst är trevligt, jag gillar och är stolt över 

vårt koncept med att överskottet på alla insamlade pengar delas ut till hjälpverksamhet och att det 

känns bra att göra en insats. 

Det jag tycker är viktigt är att upprätthålla vårt goda anseende och informera om hur organisationen 

är uppbyggd med klubbar, zoner, distrikt och multipeldistrikt etc både till allmänheten men även till 

gamla och nya medlemmar. Den här frågan är framförallt viktigt att få fram så medlemmarna inte 

fastnar i sin egen lilla värld runt den lokala klubben utan även höjer blicken och ser behoven på andra 

platser och kanske även blir intresserade av ta uppdrag inom Lions utanför egna klubben. 

Om jag blir vald till DG så vill jag redan nu tacka för det förtroendet och hoppas jag inte skall göra er 

besvikna. 

 

Västervik 2019-11-12 

Christer L Johansson 

LC Västervik 

Tfn 070-344 09 42 

Mail: christer1957@telia.com 
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Lions Clubs International 
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PRESENTATION 
 
Jag blev invald som medlem i Lions Club Löddeköpinge 2012. 
 
Under de gångna åren har jag varit verksam som LP samt styrelserepresentant och deltagit 
och varit ordförande i ett flertal av klubbens kommitteér samt arbetat inom berörd zon. 
 
Inför verksamhetsåret 2018-2019 blev jag invald som andre vice distriktsguvernör i distrikt 
101S. Under innevarande verksamhetsår fortsatte mitt uppdrag som 2VDG. I samband med 
uppbyggnaden av det nya distriktet 101S (Syd) deltog jag i samrådsgruppen under ca ett år. 
 
Numera är mitt min huvudsakliga uppdragsverksamhet mest inriktad på Lions. Tidigare 
under min yrkesverksamhet har jag arbetat med marknadsföring, försäljning och 
företagsledning inom det privata näringslivet företrädesvis inom byggbranschen. 
 
Min ambition är att Lions ska kunna vidareutvecklas till en ännu modernare 
hjälporganisation. Ett mål är att Lions och dess arbete ska kunna bli mer välkänd bland 
allmänheten och att vi ska kunna utöka användandet av moderna kommunikationsvägar, 
inte minst genom sociala medier. Jag tror också att det finns goda möjligheter att utöka 
sponsorverksamheten. 
 
En annan sak som jag tycker är viktigt är att Lions fortsätter arbeta för att få fler kvinnliga 
medlemmar. Detta tror jag är ett bra sätt att bryta medlemsminskningen. 
 
För mig är Lions en organisation som jag gärna stödjer och arbetar för, inte minst för att 
Lions arbetar med mycket små administrativa medel. 
 
Om jag får förtroende från Lionsmedlemmarna kandiderar jag till uppdraget som 1VDG för 
verksamhetsåret 2020-2021. 
 
Löddeköpinge 2019-11-12 
 
Carl-Gustav Olofsson 
Brynjevägen 54 
246 34 Löddeköpinge 
carlgustav.olofsson@gmail.com 



 

Lions Clubs International distrikt 101S 

 

Presentation inför kandidatur till 2:e vice Distriktsguvernör 

 

Hej!  

Mitt namn är Sten-Yngve Södergren, och är från Lions Club Sölvesborg. 

Under innevarande verksamhetsår innehar jag posten som 3:e vice Distrikts-

guvernör, ett spännande och mycket givande uppdrag och något som jag 

gärna vill gå vidare med. Jag kandiderar därför till posten som 2:e vice 

Distriktsguvernör för 101S för verksamhetsåret 2020-2021. 

Jag är hemmahörande i Sölvesborg, och har varit med i Lions sedan 1994. I 

min klubb har jag varit president i två omgångar, under detta verksamhetsår 

har jag dock inget styrelseuppdrag i klubben då jag valt att lägga mitt fokus 

på uppdraget som 3:e vice Distriktsguvernör. Utöver tidigare klubbuppdrag 

har jag även varit Zonordförande samt under två perioder varit ansvarig för 

Lions-Quest i tidigare distrikt 101SM.  

Har på Lions senaste två riksmöten haft den äran att vara vice ordförande, 

och har även vid ett antal distriktsmöten i gamla 101SM agerat som mötes-

ordförande. 

Jag är 55 år och till vardags arbetar jag som ekonomilärare på Hässleholms 

tekniska skola. Är sambo med Annika som även hon är lion, och tillsam-

mans har vi en utflugen dotter på 25 år. 

 

Med denna korta presentation så hoppas jag återigen på din klubbs 

nominering och denna gång till posten som 2:e vice Distriktsguvernör. 

 

Sölvesborg den 12 november 2019 

Med bästa lionshälsningar 

 


