
PLANRITNING  FÖR EN 

STARKARE KLUBB 



PLANRITNING FÖR EN 

STARKARE KLUBB 

Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna söker 
regelbundet efter sätt att öka påverkan av sina hjälpinsatser, 
utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och 
förväntningar. Sammanfattningsvis ser de till att säkerställa att de 
ger något värdefullt till sina hemorter och sina medlemmar.

Precis som alla meningsfulla projekt, är det viktigt att utveckla och 
genomföra en plan eller en “planritning” som vägleder er. Planen 
kanske ändras med tiden allt eftersom nya behov dyker upp och 
nya möjligheter identifieras, men att följa en väl genomtänkt plan 
är viktigt för klubbens framgång. 

Den här handboken utformades för att vara ett verktyg för 
klubben och medlemmarna. Den hjälper klubbar att skapa en 
egen planritning för en starkare klubb med betoning på fyra 
viktiga områden: klubbens verksamhet, serviceaktiviteter, 
ledarskapsutveckling och medlemstillväxt. Er klubb kan välja att 
inkludera ytterligare områden men dessa fyra är viktigast för att 
stärka våra klubbar. 

Gör det till ert mål att uppnå klubbens excellensutmärkelse. 
Utmärkelsen fokuserar på dessa fyra viktiga områden för framgång 
samt kommunikation, och uppmärksammar klubbens prestation. 

Det finns många verktyg som kan hjälpa er att nå era mål. En 
beskrivning av verktygen och ytterligare hjälp finns på sidan 3.

Det är viktigt att göra insatser för att stärka er klubb, och allt börjar 
med en plan. Lyssna på medlemmarna, utvärdera deras önskemål 
och utveckla er planritning för en starkare klubb.  Gör så här:
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STEGEN

Planritningen för en starkare klubb är slutresultatet av tre enkla steg:

  1.  BEDÖM klubbens nuvarande status vad gäller de fyra viktiga områdena.  
Klubben kanske gör saker på nuvarande sätt för att ‘vi alltid har gjort så här’.  Kanske 
gör klubben allt på ett bra sätt, och tillgodoser hemortens och dess invånares behov. 
Eller klubben kanske “gör som ni brukar”, och tillgodoser hemortens behov med 
hjälpprojekt för vilka medlemmarna inte har ett genuint intresse. Utan ett genuint, 
personligt, intresse för klubbens hjälpprojekt, förstår medlemmarna kanske inte det 
fulla värdet av att vara medlem i klubben.

  Oavsett resultatet av bedömningen skadar det aldrig att gå igenom saker då och då.  
Utnyttja de olika resurser som finns, och viktigast av allt, bjud inte bara in klubbens 
ledare utan också medlemmarna för att diskutera hur klubben uppfattas.  Detta är det 
är bästa sättet att få en riktig bedömning.

 Beakta följande: 

 Klubbverksamhet
➢  o Planeras och leds möten på ett effektivt sätt?
➢  o Är beslutsfattandet rättvist och öppet? 
➢  o Är klubbmöten och evenemang trevliga och intressanta för medlemmarna?
➢  o Kommer medlemmarna regelbundet och deltar i klubbens evenemang?
➢  o Uppnås de ekonomiska skyldigheterna?
➢  o Agerar klubben i enlighet med organisationens etik?
➢  o Behöver ni överväga klubbmötenas format? 

 Hjälpprojekt
➢  o Är klubbens hjälpprojekt relevanta för hemortens nuvarande behov?
➢  o  Är klubbmedlemmarna genuint intresserade och personligt engagerade i den 

typ av hjälpprojekt som klubben tillhandahåller?
➢  o  Är medlemmarna entusiastiska och aktivt engagerade i de hjälpinsatser som 

tillhandahålls av klubben?
➢  o Kan påverkan av klubbens hjälpinsatser förbättras?
➢  o Är klubbens ledare mottagliga för medlemmarnas idéer om nya hjälpprojekt?
➢  o Har klubben ett “specialprojekt”?
➢  o Inbjuds nya medlemmar att delta i projektteam?
➢  o Marknadsför ni hjälpaktiviteter och resultat?
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 Ledarskapsutveckling
➢  o  Informeras och uppmuntras klubbens medlemmar att delta i 

ledarutvecklingsmöjligheter?
➢  o Delas ansvaret för klubbens ledarposter bland medlemmarna? 
➢  o Deltar klubbens tjänstemän i utbildning för deras poster?
➢  o  Deltar tjänstemän och medlemmar i zon- eller regionmöten och utbildning 

som erbjuds på distriktsmöten?
➢  o  Erbjuds medlemmar som deltagit i utbildning möjlighet att inta ledarposter?
➢  o Får nya medlemmar delta i ett effektivt informationsmöte?
➢  o Är erfarna ledare mentorer för nya ledare?

 Medlemskap
➢  o  Letar man regelbundet efter möjligheter att öka antalet medlemmar?
➢  o Återspeglar klubben förändringar i samhället?
➢  o Informeras medlemmar om klubbens problem och evenemang? 
➢  o Har klubben ett nyhetsbrev?  Behövs ett nytt format?
➢  o Är klubben aktiv på sociala medier?
➢  o  Inbjuds medlemmarna att komma med idéer och återkoppling  så att de vet 

att deras åsikter uppskattas?
➢  o Har klubben meningsfulla intagningsceremonier?
➢  o Får medlemmarna lämplig erkänsla för sina insatser?

  2. FASTSTÄLL MÅL baserat på bedömningsresultaten. En bra plan innehåller 
strategiska mål som är specifika, mätbara, kräver handling och är realistiska. 
Att uppnå under året och på lång sikt. Fundera över att planera ett möte där alla 
klubbmedlemmar kan bidra till att utveckla prioriteringar och fastställa mål. Det här 
är första steget i att bygga upp en gemensam inriktning och generera entusiasm i 
hela klubben för att uppnå fastställda mål.

  Vi rekommenderar att ni genomför vår Målsättningskurs i Lions utbildningscenter 
för att bekanta er med begrepp om effektiv målsättning och handlingsplanering. 
Använd målbeskrivningsformuläret för en starkare klubb, och notera specifika mål 
som klubben vill satsa på för att öka sin betydelse på hemorten och för klubbens 
medlemmar. 

   När ni har fastställt era mål ska ni prioritera dem utifrån betydelse, hur angeläget det 
är och möjliga konsekvenser om målet inte uppnås. Därefter är ni redo för steg 3. 

http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/blueprint-goal-statement-form.php
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  3. UTVECKLA ER PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB och ange de steg 
ni ska vidta för att uppnå målen. För att förenkla processen, börja med att fylla i 
ett Arbetsblad för planeringsprocessen för varje mål. Det hjälper er att förtydliga 
uppgifter, möjliga hinder, tänkbara lösningar och vilka resurser ni kan komma att 
behöva. Efter att detta genomförts är ni väl förberedda att utveckla er plan.

  Er planritning för en starkare klubb sätter alla mål i specifika steg som kan 
genomföras. Dessutom anger den vilka mål ni ska inrikta er på (målbeskrivning), 
hur det ska uppnås (handlingssteg), när alla steg ska ha genomförts, vem som har 
ansvar för steget och hur ni kan avgöra att alla steg har genomförts. Arbetsbladet 
handlingsplan är ett verktyg som ni kan använda när ni utvecklar en plan för att 
uppnå alla mål. Tillsammans är planerna för varje mål er planritning för en starkare 
klubb.

  Utöver era egna medlemmarna erbjuder LCI ett flertal resurser och verktyg som 
hjälper er när ni BEDÖMER er klubbs status,  FASTSTÄLLER MÅL och UTVECKLAR 
ER PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB: Länkar finner ni nedan.

 BEDÖM

Bedömning av klubbstatus

Hur utvärderar du din klubb?

Bedömning av samhällsbehov

Planera projekt

Globala servicekampanjer

Lions etiska regler

Lions PR-handbok

 Er klubb, ert sätt!

FASTSTÄLL MÅL

Målsättningskurs på webbplatsen 

 Planritning för en starkare klubb 
Målsättningsformulär

Klubbens excellensutmärkelse

LCI:s webbplats

  
 
 

UTVECKLA ER   
PLANRITNING FÖR 
EN STARKARE KLUBB

 Planritning för en starkare klubb 
Arbetsblad  
för planeringsprocessen

 Planritning för en starkare klubb 
Handlingsplan, arbetsblad

Program för klubbkvalitet

Ledarskapsresurscenter

http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SW/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/who-we-are/mission-and-history/purpose-and-ethics.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr710.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/blueprint-goal-statement-form.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/blueprint-goal-statement-form.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/blueprint-goal-statement-form.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/SW/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/index.php
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GENOMFÖR ER PLANRITNING

Grattis! Ni har skapat er Planritning för en starkare klubb. Er insats för att utveckla en 
tydligt definierad plan, baserad på klubbmedlemmarnas bedömning av klubben och 
dess betydelse i samhället, kommer att vara väl värt ansträngningarna så länge planen 
genomförs!

Se till att dela er planritning med alla klubbmedlemmar så att de får veta vad klubben 
vill åstadkomma, samt deras roll i att nå klubbens mål. Behåll engagemanget för er 
plan, och agera i linje med den för att närma er målen. 

Det är alltså viktigt för alla klubbars styrka och engagemang att medlemmarna 
verkligen känner ett intresse för klubbens hjälpprojekt, om ni prioriterar det kommer er 
Planritning för en starkare klubb göra mer än ni vågat hoppas på.

Det är också viktigt att regelbundet utvärdera er plan. När omständigheterna förändras 
kan er plan behöva revideras. Att skapa en första planritning är bara början. Håll den 
levande och relevant genom att mäta era framsteg och samla in återkoppling från 
klubbens medlemmar med jämna mellanrum. Det är så ni förverkligar önskade resultat. 

För att nå framgång är det dessutom viktigt att efterföljande klubbtjänstemän 
bedömer behov, mäter framsteg och vid behov uppdaterar planritningen. De 
frågor som ni ursprungligen hade beträffande de fyra viktiga områdena, klubbens 
verksamhet, hjälpprojekt, ledarskapsutveckling och medlemskap är en vägledning i 
utvärderingsprocessen.

Er Planritning för en starkare klubb hjälper er att nå ännu längre vad gäller er betydelse 
för hemorten och nöjda medlemmar. De tre enkla stegen utgör en praktisk metod 
för att förbättra det som fungerar, fasa ut det som inte fungerar och genomföra nya 
initiativ. Genom att skapa en väl underbyggd Planritning för en starkare klubb, engagera 
er för dess genomförande, regelbundet se över planen, bedöma behov och förfina 
handlingsstegen, gör ni det möjligt för klubben att uppnå målen på både kort och lång 
sikt.

 

 



PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB, MÅLBESKRIVNINGSFORMULÄR

För att maximera era framgångar ska er Planritning för en starkare klubb vara baserad 
på strategiska mål som fastställts med hjälp av idéer och förslag från klubbens 
medlemmar. 

Klubbens mål ska vara:

SPECIFIKA – ett specifikt mål har mycket större chans att uppnås än ett generellt mål.  
Ni kommer att fokusera bättre om syftet är tydligt. 

MÄTBARA – att mäta framstegen hjälper er att behålla fokus, när ni klarar era 
slutdatum och upplever glädjen över att nå framgång kommer det att sporra er att 
fortsätta arbeta för att nå era mål. Om ni inte kan mäta det kan ni inte klara av det. 

KRÄVER HANDLING – se till att ni har kontroll över hur målet ska uppnås. Om det 
ligger utanför er kontroll kommer ni inte att lyckas. 

REALISTISKA – mål ska vara utmanande, men inte så utmanande att ni inte kan uppnå 
dem.

TIDSBUNDNA – fastställ en tidsram för målet: nästa vecka, om tre månader, till slutet 
av året.  Att sätta en slutpunkt för målen ger er en tydlig sluttid att arbeta mot. Skriv 
ned målen som er klubb kommer att arbeta med för att öka klubbens betydelse på 
hemorten och för medlemmarna nedan (använd fler sidor vid behov). 

 Formulär för målbeskrivning

NAMN: ________________________________________   Distrikt:___________

Serviceaktiviteter

Medlemstillväxt

Ledarskapsutveckling

Klubbverksamhet



PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB ARBETSBLAD FÖR PLANERINGSPROCESSEN

Målbeskrivning 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

  Uppgifter                                         Utmaningar/hinder                                              Möjliga lösningar

1.

2.

3.

4.

5. 

Resurser som behövs (människor)           Resurser som behövs (material) 

1. 

2. 

3.

4. 

5.

6. 

7.



PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB HANDLINGSPLAN, ARBETSBLAD

 

 VAD? (målbeskrivning)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

HUR?
(Handlingssteg)

NÄR?
(Slutfört datum)

VEM?
(Person/personer an-
svarig för handlingen)

HUR KOMMER VI 
ATT VETA?
(Hur kommer vi att 
veta att
handlingsstegen har 
utförts)



District and Club Administration
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
e-post: clubofficers@lionsclubs.org
telefon: 630-468-6890
facebook.com/lionsclubs
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