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Arbetsbok 
 

 



 Lions Clubs International 
 

 
 
 

Välkommen till onlineutbildningen för 
 andra vice distriktsguvernör! 

 

 
Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den här kursen har tagits fram för 
att ge dig information och resurser för att förbereda dig för din post.  
 
 

Efter denna kurs ska deltagarna kunna: 
 

• Beskriva fördelarna med en teammetod för distriktets ledarskap, 
• Bekanta dig med uppgifter och ansvar för distriktsguvernören och första vice 

distriktsguvernören, 
• Identifiera ansvarsområden för andra vice distriktsguvernören, 
• Beskriva relationen mellan distriktsguvernörens team och distriktets GMT/GLT, 
• Identifiera resurser för fortsatta studier. 

 
 
 
Arbetsboken leder dig genom kursen med hjälp av tilläggsinformation för att öka din förståelse 
för viktiga begrepp relaterade till din post som andra vice distriktsguvernör och medlem i 
distriktsguvernörens team. Arbetsboken är uppdelad i avsnitt som motsvarar avsnitten i 
PowerPoint-presentationen.   
 
 
Arbetsbokens avsnitt:  
 

Avsnitt 1: Distriktsguvernörens team Sidan 1 
Avsnitt 2: Ansvarsområden för distriktsguvernörens team Sidan 3 
Avsnitt 3: Distriktsguvernörens team och GMT och GLT Sidan 7 
Avsnitt 4: Ytterligare utbildningsresurser Sidan 11 
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Avsnitt 1: Distriktsguvernörens team 
 
Det här avsnittet:  

• Identifierar distriktsguvernörens team, 
• Beskriver den teambaserade metoden för distriktsguvernörens team och 

fördelarna med denna metod, 
 

 
 
Vad betyder ‘en teammetod för distriktets ledarskap’?  
 
- Distriktsadministration och distriktsledarskap skulle vara ett övermäktigt ansvar för 

bara en person. Genom att ta itu med distriktets ledarskap som ett team kan 
distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice 
distriktsguvernören uträtta mer och tjäna mer effektivt på sina poster, och i slutänden 
förbättra distriktets verksamhet.  

 
 
 
Fördelar med en teammetod för distriktets ledarskap 
 
1. Distriktets uppgifter delegeras och fördelas i teamet vilket ger mer effektiv 

distriktsadministration och ledarskap. 
 

2. Första och andra vice distriktsguvernörerna har möjligheter att få erfarenhet.  
 
3. Det blir kontinuitet i distriktsadministrationen över åren. 

 
4. En samarbetsinriktad och stödjande teammiljö skapas. 

 
 
 
Kan du tänka dig andra fördelar med en teammetod? Anteckna dina idéer i utrymmet 
nedan.  
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”Låt oss repetera!” – bedömning nr. 1: 
 
 
Vilka av nedanstående är fördelar med en teammetod för distriktets 
ledarskap? Markera alla tillämpliga. 
 
 Alla nyvalda distriktsguvernörer ska ha minst två års erfarenhet av 

frågor kring distriktets ledarskap och administration.  
 

 Teammedlemmar har möjlighet att samarbeta med varandra. 
 
 Uppgifter kan fördelas effektivt bland teammedlemmarna. 

 
 En kontinuerlig ordningsföljd för ledarskapet ger en effektivare 

distriktsadministration. 
 
 
 

*För att se svaren, gå till nästa bild i PowerPoint-presentation. 
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Avsnitt 2: Ansvarsområden för distriktsguvernörens 
team 

 
Det här avsnittet ger en genomgång av distriktens roller och ansvar för alla medlemmar i 
distriktsguvernörens team (per 2014-07) 

• Sidan 3: Distriktsguvernörens ansvarsområden 
• Sidan 4: Första vice distriktsguvernörens ansvarsområden 
• Sidan 5: Andra vice distriktsguvernörens ansvarsområden 

 
 

Distriktsguvernör  
 

Under den internationella styrelsens överinseende skall han/hon representera organisationen i 
sitt distrikt. Dessutom skall han/hon vara högsta administrativa tjänsteman i sitt distrikt och 
skall ha direkt överinseende över första och andra vice distriktsguvernör, regionordförande, 
zonordförande, distriktssekreterare/kassör och alla övriga medlemmar i distriktsrådet i 
enlighet med detta distrikts stadgar och arbetsordning. Hans/hennes specifika ansvar är: 
 

• Övervaka det globala medlemsteamet på distriktsnivå samt administrera och främja 
medlemstillväxt och bildandet av nya klubbar. 

• Övervaka det globala ledarskapsteamet på distriktsnivå samt administrera och främja 
ledarutveckling i klubbarna och distriktet. 

• Främja Lions Clubs International Foundation och organisationens alla serviceaktiviteter. 

• Vara ordförande vid distriktsrådsmöten, distriktsmöten och andra möten i distriktet. Vid 
de tillfällen han/hon inte kan vara ordförande skall ordförande vid sådana möten vara 
första eller andra vice distriktsguvernör, men om inte heller de är närvarande skall en 
distriktstjänsteman utses till ordförande av deltagande medlemmar. 

• Främja harmoni bland distriktets klubbar. 

• Utöva ledning och befogenhet över distriktets tjänstemän och kommittéer i enlighet med 
distriktets stadgar och arbetsordning. 

• Säkerställa att varje lionklubb i distriktet besöks av distriktsguvernören eller annan 
distriktstjänsteman minst en gång per år för att främja framgångsrik verksamhet i 
klubben, samt att besökande tjänsteman sänder in en besöksrapport för varje besök till 
det internationella huvudkontoret. 

• Skicka in en aktuell, specificerad rapport över distriktets intäkter och utgifter till 
hans/hennes distriktsmöte eller i samband med distriktets deltagande i det årliga 
riksmötet. 

• Så snart som möjligt efter ämbetsperiodens slut överlämna distriktets medel, bokföring 
och andra finansiella handlingar till sin efterträdare på denna post. 

• Rapportera alla kända brott mot användande av organisationens namn och emblem till 
Lions Clubs International. 

• Utföra andra uppgifter som föreskrivs av den internationella styrelsen, i handboken för 
distriktsguvernörens team samt andra direktiv. 
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Första vice distriktsguvernör 
 

Första vice distriktsguvernören står under distriktsguvernörens överinseende och ledning, är 
högsta administrativa assistent och representerar distriktsguvernören.  
 
Hans/hennes specifika ansvar är bland annat:  
 
• Främja organisationens syften. 

• Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören. 

• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av internationella styrelsen. 

• Delta i distriktsrådsmöten, leda möten i de fall distriktsguvernören är frånvarande samt 
delta i guvernörsrådsmöten när så är lämpligt. 

• Hjälpa distriktsguvernören att granska styrkor och svagheter bland klubbarna i distriktet, 
identifiera svaga klubbar och potentiellt svaga klubbar samt lägga fram planer för att 
stärka dem. 

• Genomföra klubbesök som distriktsguvernörens representant på uppdrag av 
distriktsguvernören. 

• Vara kontaktperson i distriktsguvernörens team gentemot distriktets GMT, på ett aktivt 
sätt arbeta i distriktsguvernörens team tillsammans med distriktsguvernören, andra vice 
distriktsguvernör och medlemmarna i GMT för att lägga upp och genomföra 
distriktsomfattande planer för medlemstillväxt. 

• Samarbeta med distriktsguvernören, andra vice distriktsguvernören och globala 
ledarskapsteamet och utveckla och genomföra distriktsomfattande planer för 
ledarutveckling.  

• Samarbeta med distriktets distriktsmöteskommitté och hjälpa kommittén att planera och 
genomföra det årliga distriktsmötet samt hjälpa distriktsguvernören att planera och 
främja andra evenemang i distriktet. 

• På begäran av distriktsguvernören övervaka andra distriktskommittéer. 

• Delta i planeringen av nästa verksamhetsår, till exempel sammanställa distriktets budget. 

• Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter, så att i händelse av det uppkommer en 
vakans på posten distriktsguvernör, han/hon är bättre förberedd att ta sig an uppgifter 
och ansvar på sagda post som tillförordnad distriktsguvernör till dess att vakansen har 
fyllts i enlighet med dessa stadgar och arbetsordning och de procedurer som har antagits 
av internationella styrelsen. 
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Andra vice distriktsguvernör 
 

Andra vice distriktsguvernören står under distriktsguvernörens överinseende och vägledning, 
är assistent i distriktets administration och representerar distriktsguvernören. Hans/hennes 
specifika ansvar är bland annat att: 
 
• Främja organisationens syften. 

• Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören. 

• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av internationella styrelsen. 

• Delta i distriktsrådsmöten, leda möten i de fall första vice distriktsguvernören är 
frånvarande samt delta i guvernörsrådsmöten när så är lämpligt. 

• Bekanta sig med statusen bland klubbarna i distriktet, granska månatliga finansiella 
rapporter samt hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören att 
identifiera och stärka svaga och potentiellt svaga klubbar. 

• Genomföra klubbesök som distriktsguvernörens representant på uppdrag av 
distriktsguvernören. 

• Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören i planering och 
genomförande av distriktsmötet. 

• Vara kontaktperson i distriktsguvernörens team gentemot distriktets GLT, på ett aktivt 
sätt arbeta i distriktsguvernörens team tillsammans med distriktsguvernören, första vice 
distriktsguvernören och andra medlemmarna i GLT för att sätta upp och genomföra 
distriktsomfattande planer för ledarutveckling. 

• Samarbeta med distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och globala 
medlemsteamet och sammanställa och genomföra distriktsomfattande planer för 
medlemstillväxt. 

• Samarbeta med distriktets LCIF-koordinator och hjälpa koordinatorn uppnå årets mål 
genom regelbunden utdelning av LCIF:s information och material, för att öka förståelsen 
för och stödet av LCIF. 

• Samarbeta med distriktets IT-kommitté och hjälpa kommittén att främja användande av 
organisationens webbplats och Internet bland klubbar och medlemmar för att inhämta 
information, skicka rapporter, köpa klubbrekvisita osv.  

• På begäran av distriktsguvernören övervaka andra distriktskommittéer. 

• Hjälpa distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och distriktsrådet med 
planeringen av nästa verksamhetsår, till exempel sammanställa distriktets budget. 

• Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter, så att i händelse av en vakans på posten 
distriktsguvernör och första vice distriktsguvernör, han/hon är bättre förberedd att ta sig 
an uppgifter och ansvar på sagda poster som tillförordnad distriktsguvernör eller 
tillförordnad första vice distriktsguvernör till dess att vakanserna har fyllts i enlighet 
med dessa stadgar och arbetsordning och procedurer som antagits av den internationella 
styrelsen. 
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”Låt oss repetera!” – bedömning nr. 2: 
 
 
Avgör om påståendena nedan är ”sanna” eller ”falska” genom att ringa 
in ditt val. 
 
Distriktsguvernör och första vice distriktsguvernör 
 

1. Distriktsguvernören distriktets högsta verkställande tjänsteman.  
 

Sant       Falskt 
 

2. Distriktsguvernören behöver inte stödja och främja LCIF i sitt distrikt. 

 
Sant       Falskt 

 
3. Första vice distriktsguvernören hjälper till att utveckla planer för att stärka 

svaga klubbar i distriktet.  
 

Sant       Falskt 
 
 
Andra vice distriktsguvernör 
 

1. Andra vice distriktsguvernören kan genomföra klubbesök som representant 
för distriktsguvernören.  

 
Sant       Falskt 

 
2. Andra vice distriktsguvernören ansvarar för att främja användandet av 

teknik i distriktet.  
 

Sant       Falskt 
 

3. Andra vice distriktsguvernören assisterar inte guvernören och första vice 
distriktsguvernören i planeringen av det årliga distriktsmötet. 

 
Sant       Falskt 

 
 
 

*För att se svaren, gå till nästa bild i PowerPoint-presentation. 
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Avsnitt 3: Distriktsguvernörens team och 
distriktets GMT och GLT 

 
Det här avsnittet tar upp den teambaserade relationen mellan 

distriktsguvernörsteamet och distriktets GMT och GLT. 
 
 

GMT/GLT-strukturen 
 

 
 

*   Multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT-område, eller specialområde, som 
består av färre än två multipeldistrikt har ingen GLT- multipeldistriktskoordinator. 
Läs kapitel XIV i den internationella styrelsens policymanual för mer information. 

 
Det globala medlemsteamet och det globala ledarskapsteamet har 
parallella strukturer på flera nivåer med tre grundläggande mål:  

 
• Fortsatt medlemstillväxt 
• Förbättrade klubbframgångar  
• Höjd ledarskapskvalitet 
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GMT/GLT distriktsstruktur 
 

Distriktsguvernörsteamet är GRUNDEN för den teambaserade strukturen för distriktets 
GMT och GLT. Integreringen av dessa tre team på distriktsnivå handlar om regional 
tillväxt och utveckling, ökat antal medlemmar, förbättrad klubbhälsa och ökad 
ledarskapskvalitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla medlemmar i distriktsguvernörsteamet har en roll som del av 
distriktets GMT/GLT:  
 
Distriktsguvernör 

• Som medlem i GMT: Leder det globala medlemsteamet på distriktsnivå och 
hanterar och främjar medlemstillväxt och bildandet av nya klubbar. 

o Tillsätter GMT:s distriktskoordinator i samråd med första vice 
distriktsguvernören, andra vice distriktsguvernören och GMT:s 
multipeldistriktskoordinator eller GMT:s områdesledare om det är ett 
enkeldistrikt. 

• Som medlem i GLT: Leder det globala ledarskapsteamet på distriktsnivå och 
hanterar och främjar learutveckling på klubb- och distriktsnivå. 

o Tillsätter GLT:s distriktskoordinator i samråd med första och andra vice 
distriktsguvernörerna, GLT:s områdesledare och i multipeldistrikt GLT:s 
multipeldistriktskoordinator. 

Första vice distriktsguvernör 
• Som medlem i GMT: Tjänar som distriktsguvernörsteamets kontaktperson för 

distriktets globala medlemsteam, arbetar som aktiv medlem i distriktets globala 
medlemsteam tillsammans med distriktsguvernören, andra vice 
distriktsguvernören och andra medlemmar i GMT-D för att sätta upp och 
genomföra distriktsövergripande planer för medlemstillväxt. 
 

GLT-D 
• Distriktsguvernör 
• 1Första och andra vice 

distriktsguvernörer 
• GLT-distriktskoordinator 
• Region/zonordförande 
• Ytterligare medlemmar 

GMT-D 
• Distriktsguvernör 
• 1Första och andra vice 

distriktsguvernörer 
• GMT-distriktskoordinator 
• Region/zonordförande 

Team för 
klubbframgångar 

Team för 
medlemstillväxt 
och bildande av 

nya klubbar 
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• Som medlem i GMT: Samarbeta med distriktsguvernören, andra vice 
distriktsguvernören och GLT-D för att sammanställa och genomföra 
distriktsomfattande planer för ledarutveckling. 
 

Andra vice distriktsguvernör 
• Som medlem i GMT: Samarbeta med distriktsguvernören, första vice 

distriktsguvernören och GLT-D för att sammanställa och genomföra 
distriktsomfattande planer för medlemstillväxt. 
  

• Som medlem i GLT: Tjänar som distriktsguvernörsteamets kontaktperson för 
distriktets globala ledarskapsteam, arbetar som aktiv medlem i GLT-D 
tillsammans med distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra 
medlemmar i GLT-D för att sätta upp och genomföra distriktsövergripande planer 
för ledarutveckling. 

 
För mer information och för att få tillgång till resurser om det globala ledarskapsteamet, 
besök GLT-koordinatorcentret i Ledarskapsresurscenter på LCI:s webbplats:  
 

- Gå till www.lionsclubs.org. 
- Klicka på Medlemscenter. 
- Klicka på Ledarskapsutveckling. 
- Klicka på Globala ledarskapsteamet 

http://www.lionsclubs.org/
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”Låt oss repetera!” – bedömning nr. 3: 
 
Välj de ord eller fraser bland alternativen längst nere på sidan som passar 
bäst för att avsluta varje påstående.  
 

1. Målen för GMT och GLT är fortsatt medlemstillväxt, 
__________________, och ökad ledarskapskvalitet. 
 

2. Distriktsguvernörsteamet är _________för den teambaserade 
GMT/GLT distriktsstrukturen.  
 

3. GLT- distriktskoordinatorer ___________ och ____________ ledare i 
distrikt, zoner och klubbar. 
 

4.  _____________ är medlemmar i både GMT och GLT på 
distriktsnivå.  
 

5. Andra vice distriktsguvernören samarbetar med andra medlemmar i 
__________för att fastställa och genomföra en distriktsövergripande 
_______________.  
 

Ord att välja bland 
 

väljer distriktets GMT nya klubbar 
 

Upp ledarskapsutvecklingsplan utveckla 
 

DG-team grunden förbättrade 
klubbframgångar 

 

identifiera region/zonordförande distriktets GLT 
 

 

*För att se svaren, gå till nästa bild i PowerPoint-presentation. 
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Avsnitt 4: Ytterligare utbildningsresurser 
 
Det här avsnittet innehåller listor med resurser som medger fortsatt 
studie av din post och ansvarsområden som andra vice distriktsguvernör, 
och att utveckla din ledarskapspotential.  

 
 

Resurser 

Information 
om distriktet 

För att få tillgång till distriktsrelaterade LCI-resurser nedan, besök 
Distriktsresurscentret:  

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-district/district-
resource-center.php  

- Stadgar och arbetsordning för distrikt 
- Lions Clubs Internationals styrelsepolicyhandbok 
- Handbok för distriktsguvernörens team 
- Andra resurser för att leda ett distrikt 

 

LCIF Besök LCIF:s webbplats: http://www.lcif.org/SW/  
 

Teknik - LCI:s webbplats: http://www.lionsclubs.org/SW/  

- MyLCI 

o Webbsidan MyLCI:  
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV 

- Club Supplies (Klicka på ”LCI-butiken” högst upp på startsidan på 
LCI:s webbplats) 

- E-klubbhus: http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=SW  

- Information om hundraårsjubileet: www.lions100.org 
 

Ledarskap Ledarskapsresurser  
- Ledarskapsresurscenter: http://www.lionsclubs.org/SW/member-

center/leadership-development/index.php  
o Globalt ledarskapsteam 
o Utbildningsmaterial/Resurser 
o Ledarskap och kommunikation 
o Lions utbildningscenter 
o Utvecklingsprogram  

 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lcif.org/SW/
http://www.lionsclubs.org/SW/
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=SW
http://www.lions100.org/
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php
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