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ANSÖKAN OM UTMÄRKELSE TILL REGIONORDFÖRANDE 2017-2018 

 

 

Regionordförandens namn: ______________________________Datum:________________ 

Klubbens namn: ______________________________________ Distrikt:________________ 

Medlemsnummer: ____________________________________________  

 

För att kvalificera ska du uppfylla kraven nedan och skicka in ansökan till din distriktsguvernör 
för godkännande. Ansökan måste ankomma innan den 31 augusti 2018. Ansökningar kan 
skickas in via e-post till zoneandregion@lionsclubs.org eller fax 630-706-9130.   

 

Man rekommenderar att följande genomförs inom 90 dagar efter den internationella kongressen 
eller i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning. 

 Bekräfta med zonordförande att alla klubbar har planerat minst tre serviceprojekt för 
verksamhetsåret. 

 

 Främja klubbens excellensutmärkelse och de verktyg som finns tillgängliga för att främja 
starka klubbar. 

 

Hur främjades klubbens excellensutmärkelse? _______________________________ 

 

Klubbverksamhet under året  

 Uppmuntra alla klubbar att aktivt rekrytera medlemmar. 
 

Innan verksamhetsårets slut  

 Besök varje klubb i regionen och rapportera slutsatser och förslag om framtida åtgärder till 
zonordföranden och distriktsguvernören. 

 

 Säkerställ att alla zonordförande genomför tre möten med distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté (zonmöte).   

 

 Främja deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen under 
regionmötet, via e-post eller under klubbesök. 

 

Hur främjades mötena? ______________________________________ 
  

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/da-zmg.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/SW/index.php
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 Främja Ledarutvecklingskurser  på LCI:s webbplats bland alla klubbmedlemmar under 
regionmötet, via e-post eller under dina klubbesök. 

 

Hur främjades ledarutvecklingskurser? _________________________ 

 

 Träffa din efterträdare för att delge information avseende regionens status och framtida 
handlingsplaner.  

 

 Genomför antingen Utbildning för zonordförande eller kursen för Certified Guiding Lion 
under verksamhetsåret 2016-2017 eller 2017-2018.  

 Genomförde utbildning för zonordförande den ___________ (datum)  

 Genomförde kursen för Certified Guiding Lion den____________(datum)    

 

 Genomför ett framgångsrikt regionmöte. Bifoga en kopia av dagordningen och 
mötesprotokollet.   

 

Vid verksamhetsårets slut 

 Säkerställ att alla klubbar är i aktiv status och att alla regionens klubbar har valt tjänstemän 
och att de har inrapporterats till LCI.   

 

 Minst 25 % av klubbarna i regionen kvalificerar för klubbens excellensutmärkelse. 

Klubbar som har uppnått utmärkelsens kriterier i din region:  

Klubbens namn  Klubbnummer  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag intygar att kraven ovan har uppfyllts och att ovannämnda regionordförande kvalificerar för 
utmärkelsen.  

Distriktsguvernör: _________________________________________ Datum: ______________ 

Ansökningar som erhålls från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress anses vara 
godkända.   

http://www.lionsclubs.org/SW/who-we-are/contact-us/leadership.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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