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Lions utser ett nytt Globalt ArbetsTeam (GAT) Vad är det? 

 

GAT består av tre delar; 

- Att hjälpa till med att människor i vår omgivning intresserar sig för Lions 

och vill vara med och påverka (Global Medlemsutveckling, GMT) 

- Att finna, stimulera och utveckla Lionsmedlemmar till nya, kompetenta 

ledare på alla nivåer inom Lions (Global Ledarskapsutveckling, GLT) 

- Att finna möjligheter och strategier för att synliggöra Lions hos allmänheten 

(Global serviceuppföljning, GST) 

Som synes hör dessa tre delar ihop; om vi inte kan engagera vår omgivning att stödja, och bli 

medlemmar i Lions så kan vi heller inte få fram nya ledare som, i sin tur kan skapa energi till 

att hitta och genomföra aktiviteter som upplevs som 

- Roliga 

- Meningsfulla 

- Stärker Lions som hjälp- och serviceorganisation 

Vem vill vara medlem i en förening som saknar syfte, mening och profil? Lions ska bli tydligt 

och stilbildande – Lions ska vara bäst. 

 

 

Den som samordnar GAT:s arbete är Lions Guvernörsrådordförande tillsammans med alla utsedda 

och valda Guvernörer i Guvernörsrådet i vårt Multipeldistrikt. För verksamhetsåret 2020-2021 är 

Lions Guvernörsrådsordförande, GRO, Anna Maria Bernstein från Lions Club Södertälje St:a Ragnhild. 

 

  

  

Mitt namn är Anna Maria Bernstein och jag är ordförande för årets 

guvernörer. Jag är också ordförande för multipeldistriktets GAT-

team, en uppgift som jag ser fram emot. Årets team utsågs 

enhälligt av både årets och kommande års guvernörer och AUs 

ledamöter. Jag är övertygad om att kommande år kommer att 

präglas av gedigna insatser i områdena utbildning, medlemsfrågor 

och service. Gå in och titta på verksamhetsplanen för 20/21 och bli 

inspirerade! 

Se möjligheterna! 

Anna Maria Bernstein LC Södertälje St:a Ragnhild 

bernstein@telia.com 070-7866643 

 

mailto:bernstein@telia.com
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Koordinator för utveckling och utbildning av klubbar och dess ledare, GLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator för Medlemsutveckling, GMT. 

 

 

 

 

 

 

  

Jag heter Ralf Melin. Kommer från LC Saltsjöbaden. 

Ekonom. Huvudsakligen har jag arbetat som konsult inom 

utbildning och affärsutveckling för företag för IT, Bygg, 

Säkerhet, Detaljhandel mm. VD for hire och driver egna 

bolag. Har genomgått ledarskapsutbildningar för IBM och 

Ericsson samt alla instruktörsutbildningar inom Lions. 

Ansvarig för distriktets utbildningsdagar sedan 2018 och 

genomfört Lionsutbildningar på alla nivåer sedan 2007. 

Spelar gärna golf när tid finns och solen skiner. 

Alla är egentligen Lions fast man inte alltid vet om det.   

Ralf Melin LC Saltsjöbaden 

ralf.melin@telia.com 070-3287204 

Jag heter Johan Skoog. Är medlem i LC Avesta sedan 

2015, men jag har lång vana och erfarenhet av 

föreningsliv. Jag jobbar på Jernverket i Avesta, idag som 

laborant på den varma delen dvs smält stål. Avesta har 

alltid varit min bas i livet, lagom stort men nära till stora 

städer. Jag vill gärna se att vi, alla Lions, tillsammans 

vänder trenden och ökar antalet medlemmar! Jag har 

hunnit med att vara GMT 2 år redan, först för 101 GD och 

även för 101 M. 

Jag hoppas att jag som GMT kan vara med och lyssna på 

vad ni gör i distrikten, zonerna och klubbarna. Jag hoppas 

också att jag kan komma med ideér som är lite utanför 

boxen då jag ofta tänker ett varv till innan jag tycker man 

ska verkställa saker. Därmed inte sagt att man ska vänta 

för länge. 

Bättre att be om förlåtelse än att be om tillåtelse! 

Johan Skoog LC Avesta 

johan.skoog@avesta.lions.com  070-2161706 

mailto:ralf.melin@telia.com
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Koordinator för New Voices 

 

 

 

 

 

 

Koordinator för Serviceaktivitetsuppföljning, GST. 

 

 

 

  

Mitt namn är Åke Nyquist och är medlem i Lions Hallstahammar. 

Var distriktsguvernör 2015-2016. 

Är från Småland och Tranås. Har varit officer och sedan 1980 har jag 

arbetat med försäljning mestadels med livsmedel. Har flera 

utbildningar inom försäljning och marknadsföring. 

Tycker om att ”lyfta på stenar” och se vad man kan göra med 

fynden. 

Som GST vill jag arbeta för kontinuitet tillsammans med er, för en 

framtid, genom att föryngra, förnya och komma med idéer som kan 

göra vårt hjälparbete roligt. 

Min devis är:  Det är bara det som genomförs som räknas 

Åke Nyquist LC Hallstahammar 

ake.nyquist@gmailcom, 070-6378600 

New Voices/Nya röster främjar jämlikhet och mångfald. 

Deras motto är att öka antalet kvinnor, unga vuxna och andra 

underrepresenterade grupper i vår organisation. 

Vi behöver hitta nya aktiviteter, projekt och arbetssätt som 

attraherar kvinnor att jobba för Lions. 

Jag kommer att arbeta nära och tillsammans med de som av 

respektive guvernör har utsetts som kontaktpersoner för Nya 

röster i distrikten.  

Arbetssättet kommer att vara kontakter via mail, telefon och 

internetmöten. Vi tillsammans bildar ett nätverk för att utbyta 

erfarenheter, stimulera till nya arbetssätt och aktiviteter samt 

stödja och uppmuntra varandra. Vi kommer att ha ett nära 

samarbete med GLT, GMT och GST och förhoppningsvis kunna ta 

fram ett bra informationsmaterial vilket finns som ett önskemål 

sedan tidigare. 

Margareta von Wachenfeldt LC Arvika, 

vonwachenfeldt@msn.com, tel. 073 404 14 01 

mailto:ake.nyquist@gmailcom
mailto:vonwachenfeldt@msn.com
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GAT-teamet i multipeldistriktet är en resurs för alla GAT-team i distrikten och 

även så på zon- och klubbnivå. Vi har som ambition att Lions i Sverige ska 

arbeta efter en gemensamt uttänkt mall som känns rätt och som leder till 

utveckling och framgång. Kommunikation är central och vi vill se till att det 

finns öppna vägar att alla vill, och kan påverka vårt gemensamma Lions i rätt 

riktning. 


