Isländsk Lion
Lions i Island
Island är ett litet land där Lions är en mycket stark och
respekterad organisation. Densiteten av lionmedlemmar i Island
är den högsta i världen eftersom 7 av 1.000 invånare i Island är
medlemmar i Lions. Beskyddare av Lions i Island är Islands
president, Herr Olafur Ragnar Grimsson.

Lion Gudrun
Gudrun har varit en aktiv medlem i Lions Club Gardabaejar EIK
sedan 1992. Hon har varit klubbpresident och har lett de flesta
klubbkommittéer.
Gudrun har varit aktiv i distrikt 109A sedan 1994 och
multipeldistrikt 109 sedan 1995, där hon har tjänstgjort på följande
poster: Distriktsguvernör Guvernörsrådsordförande ,
Distriktskassör/Sekreterare, MD-sekreterare, LCIF MDkoordinator. MD-centennialkoordinator, koordinator för
ledarskapsinstitutet i Island.

Gudrun

LIONS i ISLAND

Gudrun är född och uppvuxen i Reykjavik, Island. Under större delen
av sitt liv har hon bott där, med undantag för några år när hon bodde i
Sverige.

Multipeldistrikt 109
Presenterar stolt

Hon är utbildad till biomedicinsk analytiker vid Islands Tekniska
universitet, och har arbetat inom forskning, utbildning och förvaltning.
Gudrun var chef för fakulteten Biomedicinsk vetenskap vid TUI i sju
år. Sedan 1990 har hon arbetat vid Island Universitet som
programdirektör och vice direktör vid Institutet för Fortbildning
(Institute of Continuing Education).
Gudrun har varit en aktiv medlem i professionella organisationer och
har varit deras representant vid Nordiska och Europeiska kongresser.
Hon var representant för Islands Universitet i EUCEN, European
University Continuing Education Network, och organiserade EUCENkonferens i Island.

ETT STARKT TEAM

Hon har också varit ordförande i följande kommittéer: Kommitté för
långdistansplanering, ledarskapsutveckling, GMT- familjer och
kvinnor, Nordiska aktionsgruppen: "Fler kvinnor i Lions", Läs- och
skrivkunnighet och olika ungdomsprogram. Gudrun har dessutom
varit medlem i följande: Hedersrådet, MERL-team och PR för
Kvinnoinitiativet.

GUÐRÚN BJÖRT YNGVADOTTIR
MD 109 ICELAND

Lionsfamiljen
Gudrun är gift med PID Jon Bjarni Thor, som är läkare. Jon Bjarni
anslöt sig till Lions 1983 och sedan dess har de samarbetat i
Lions. Jon Bjarni har varit International Director 1999-2001 och
Board appointee 2001-2002.
Gudrun och Jon Bjarni har två barn; en son, Thorsteinn Yngvi; och
en dotter, Ingibjörg Hanna. Båda är tidigare leomedlemmar och är
nu medlemmar i Lions. Gudrun och Jon Bjarni har också fem
barnbarn.

Familjen är av högsta betydelse för Gudrun och Jon Bjarni och de
älskar att tillbringa sin tid tillsammans. Gudrun och Jon Bjarni är
ett starkt team som tjänstgjort tillsammans i Lions i mer än 30 år.

Kontaktinformation
Guðrún Bjort Yngvadottir
Ljosamyri, 3, 210 Gardabaer, Iceland
+354 896 7097 gudrun@liongudrun.com
www.liongudrun.com

Endorsed kandidat för
International andra vice president
Fukuoka, Japan 2016

Gudrun
Internationell Lion

Motiverande ledare

Nyckelpunkter

Styrelsekommittéer och LCIF kommittén

Personliga kvalitéer

Barn och ungdom

Gudrun valdes som International Director 2010, och var i
Ledarskapskommittén och som ordförande det andra året.
Året efter var hon styrelsemedlem och tjänstgjorde i kommittén
för distrikts- och klubbservice. Samtidigt ingick hon i ”Women’s
Task Force”. Senare var hon medlem i Nominating Committee
och LCIF Governance ad hoc Committee.

Gudrun är en stark ledare, hon är entusiastisk, motiverar
människor och förmedlar stor inverkan. Hon är kreativ, och
fokuserar på framtiden, hon ser möjligheter överallt och förändrar
idéer till verklighet. Gudrun har erfarenhet av att leda förändringar
och att lösa problem. Hon är effektiv och produktiv. Gudrun får
saker gjorda. Hon är organiserad, en god planerare, noggrann
och samvetsgrann. Hon är en god lyssnare och förhandlare. Hon
är hänsynsfull mot medlemmar och utvecklar nya ledare.

Ett av Gudruns huvudintresse som Lion är arbetet för barn och
ungdomar. Hennes första steg i den riktningen togs 1994 när hon
blev Distrikt Leo ordförande och ägnade sig åt att utveckla Leo
programmet. Gudrun chartrade 7 leoklubbar, och organiserade
den nya Leo ledarskapsutbildningen.

Internationell liontalare
Sedan 1990 har Gudrun deltagit i många internationella
kongresser, Europa Forum och NSR (Nordiska samarbetsrådet).
Under sin tid som ledare i Lions har Gudrun visat sig vara en
populär talare. Vid många tillfällen har hon gett presentationer
vid olika internationella lionevenemang.
Artiklar och intervjuer med Gudrun har dessutom publicerats
i tidskrifter, böcker och CD/video.

Fler kvinnor i Lions

Lions lärare
På grund av alla dessa goda egenskaper har Gudrun fått i
uppdrag att utbilda framtida Lionsledare. Hon har varit lärare
(Faculty member) vid Europas Lions ledarskapsinstitut sedan
1999. Sedan dess har hon lett ett tiotal seminarier och workshops,
över hela Europa och på internationella kongresser, utom i ett
konstitutionellt område. Bland annat seminariet för
distriktsguvernörer och DG Elect-seminariet.

Att vara den första kvinnan som tjänstgjort i de olika ämbetena,
har Gudruns framgång varit av stor betydelse. Därför har hon vid
många och olika tillfällen blivit ombedd att ge råd om hur man kan
öka medlemskapet för kvinnor i Lions, t.ex. hur man uppmuntrar
klubbar att bjuda in fler kvinnor till Lions, och hur man kan
uppmuntra kvinnor att ta ledande poster. Sedan 2004 har Gudrun
varit inblandad i ett flertal Lions-händelser av denna typ i fem
konstitutionella områdena inom Lions, såsom:
• Symposium för kvinnor (för icke-medlemmar)
• Workshop med kvinnor i Lions

Hon har varit aktiv i Internationella Lions ungdomsprogram. I
multipeldistriktet har Gudrun organiserat olika årliga symposier om
barn i nöd, hon har dessutom etablerat programmet för läs- och
skrivkunnighet. För att följa upp sin passion för service till barn och
ungdomar, har Gudrun och hennes man etablerat "Fonden för att
stödja projekt för barn och ungdomar".

Sight First
Det största motivet för Gudrun att ansluta sig till Lions var
ursprungligen när hon fick veta om Helen Keller och Sight First
kampanjen. Gudrun är stolt över att ha formaliserat samarbete
mellan Lions och Föreningen för blinda och synskadade, och även
mellan Lions och Universitetssjukhusets Ögonklinik. Samarbetet
mellan Ögonkliniken och Lions har givit upphov till många och
olika projekt.

Miljö
Den naturliga miljön är av stor betydelse för Gudrun, och har varit
sedan länge innan hon anslöt sig till Lions.
Tillsammans med sin familj har hon varit verksam inom skogsvård
och markanläggningar bland annat på familjens ägda mark.
Som Lion har Gudrun deltagit i miljöprojekt av varierande slag,
t.ex. trädplantering i samarbete med den isländska Forest Service;
och städningsprojekt på strand och land.

Lions Clubs International Foundation
Gudrun har alltid lagt stor vikt på att förstärka LCIF. Gudrun var
Europas representant i LCIF Governance ad hoc Committee. Hon
har varit LCIF MD koordinator i 6 år. År 2014 organiserade Gudrun
den officiella International Lions World Sight Day, som hölls i
Reykjavik. Gudrun är Progressive Melvin Jones Fellow.

Gudrun har också tagit hand om ”Lions fototävling om miljö” i
Island, och hon var den lokala samordnaren för LCI Film Crew LQ-video: Lions gör Island grönt:
http://lionsclubs.org/blog/2014/02/25/lq-lions-makeiceland-green/
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