
 
GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Ordförande i klubb (klubbpresident)  
 
Översikt över 
uppdraget 
 

Som klubbpresident kommer du att vara klubbens ordförande för det globala 
arbetsteamet.  Du kommer säkerställa att klubbens GLT, GMT och GST 
ordförande samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga ledare, stärka 
medlemmarna och utöka klubbens humanitära hjälpinsatser. Du och din klubb 
kommer att förverkliga Melvin Jones dröm - att alla behov kan tillgodoses av en 
lion- eller leomedlem.   
 

Insatser för framgång 
 

• Säkerställer att kvalificerade lionledare väljs till posterna i det globala 
arbetsteamet (klubbens serviceordförande, klubbens medlemsordförande 
och klubbens vicepresident, som kommer att vara ordförande för 
ledarutveckling).  

• Stödjer medlemsretentionen genom att skapa en harmonisk atmosfär i 
klubben. Bidrar till att medlemmarna känner sig som en del av Lions familj 
när de hjälper sina samhällen. 

• Säkerställer att planerna avseende klubbens ledarutveckling, medlemskap 
och serviceprojekt presenteras och godkänns av klubbens styrelse.  

• Genomför regelbundna möten för att diskutera och utveckla de initiativ som 
fastställts av det globala arbetsteamet.  

• Samarbetar med distriktets globala arbetsteam och andra klubbpresidenter 
för att främja initiativ som fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och 
utökade humanitära hjälpinsatser.  

• Vara aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté i den zon 
som klubben tillhör för att lära sig mer, och berätta om, bästa arbetssätt. 

• Meddelar framgångar, möjligheter och behov till klubbtjänstemännen, det 
globala arbetsteamets medlemmar i distriktet samt LCI:s personal.   
 

Mäta 
framgång 
 

• Inkommande klubbtjänstemän deltar i utbildning för klubbtjänstemän. 
• Ökar det totala antalet lionmedlemmar som deltar i utbildningsevenemang 

om ledarutveckling med 10 %. 
• Genomför minst en medlemskampanj mer än vad som genomfördes 

förgående år. 
• Kontaktar minst två tidigare medlemmar om att återvända till klubben. 
• Ökar det totala antalet medlemmar i jämförelse med förgående år. 
• Behåller 100 % av medlemmarna.  
• Nya medlemmar deltar i ett informationsmöte.  
• Ser till att medlemmarna trivs med klubbens serviceprojekt och 

insamlingsevenemang genom att öka antalet medlemmar som deltar i 
serviceprojekt. 

• Ökar genomförandet av serviceprojekt och rapportering i jämförelse med 
föregående verksamhetsår. 

• Planerar och genomför minst ett diabetesprojekt. 
• Planerar och genomför serviceprojekt som ligger i linje med de fem 

områdena i hundraårsjubileets hjälputmaning (verksamhetsåret 2017-
2018). Initierar minst ett bestående projekt (verksamhetsåret 2017-2018). 

• Lägger in och leder minst ett serviceprojekt eller insamlingsevenemang i 
LCI:s app.  

• Implementerar minst ett serviceprojekt eller insamlingsevenemang 
tillsammans med en lokal leoklubb eller ungdomsorganisation.  



 
Rapporteringsstruktur  
 

• Det globala arbetsteamets ordförande i klubben (klubbpresidenten) 
rapporterar till klubbtjänstemännen och styrelsen samt det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören).   

 
  
 

 


