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Globala arbetsteamet 
Översikt och välkommen 

 

Det globala arbetsteamet skapades med en vision om att alla världens behov en dag ska kunna tillgodoses av en 
lionmedlem eller leomedlem. Det samlar tre viktiga områden inom Lions: Ledarutveckling, medlemskap och 
hjälpinsatser. Genom att förena det globala ledarskapsteamet (GLT), det globala medlemsteamet (GMT) och det globala 
serviceteamet (GST) under ett globalt arbetsteam kommer Lions att skapa ett samspel och nya möjligheter för klubbar 
att växa och hjälpa, så att vi kan nå vårt mål att hjälpa 200 miljoner människor per år.  

Klubbarna är kärnan i insatserna. Det globala arbetsteamet använder hela Lions nätverk till förmån för klubbarna. Denna 
framgångsvägledning kommer att förklara det globala arbetsteamets struktur och varje position i teamet. Den kommer 
även att hjälpa till med att finna resurser och dynamiskt projektstöd, finna möjligheter till ledarutveckling för att ge kraft 
till alla medlemmar, rekrytera intresserade nya medlemmar och hålla befintliga medlemmar engagerade. Det globala 
arbetsteamet kan ge ny energi till klubbens medlemmar och ta er klubb till nästa nivå.  

Lions är den globala ledaren gällande humanitära hjälpinsatser. När vi nu inleder vårt nya århundrade behövs det mer än 
någonsin att Lions medlemmar gör INSATSER! Vi behöver alla göra insatser samt hjälpa till både lokalt och runtom i 
världen. Vi måste även säkerställa att alla klubbar och medlemmar har de färdigheter, kunskaper och resurser som 
behövs, för att kunna göra insatser som gör skillnad. Om vi gör det kan vi positionera oss som den organisation världen 
vänder sig till för att lösa globala utmaningar. Det är Lions på gång! 
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Struktur för det globala arbetsteamet 
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Varje medlem i det globala arbetsteamet är en viktig del i denna struktur. Som medlem i det globala 
arbetsteamet är det viktigt att du bekantar dig med ditt specifika ansvar och även för de andra medlemmarna 
i teamet, för att förstå hur varje medlem spelar en viktig roll, var för sig och tillsammans, i framgångarna för 
hela teamet. 

LEDARE I DET GLOBALA ARBETSTEAMET – KLUBB 
Ordförande för globalt arbetsteam i klubb (klubbpresident) 

Klubbpresidenten kommer att vara klubbens ordförande för det globala arbetsteamet. Klubbens ordförande kommer 
säkerställa att GLT-, GMT- och GST-ordförande samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga ledare, stärka 
medlemmarna och utöka klubbens humanitära hjälpinsatser. Klubbens ordförande för det globala arbetsteamet 
kommer att: 

• Säkerställa att kvalificerade ledare väljs till posterna i det globala arbetsteamet (klubbens serviceordförande,
klubbens medlemsordförande och klubbens vice president, som kommer att vara ordförande för
ledarutveckling).

• Stödja behållande av medlemmar, genom att skapa en harmonisk atmosfär i klubben. Säkerställa att
medlemmarna känner sig som en del av Lions familj när de hjälper sina lokala samhällen.

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

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

• Samarbeta med distriktets globala arbetsteam och andra klubbpresidenter för att för att stärka klubbens kvalitet
samt stärka ledarutveckling, medlemstillväxt och utöka 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.

• Dela med sig av framgångar, möjligheter och behov till klubbtjänstemännen, det globala arbetsteamets
medlemmar i distriktet samt LCI:s personal.
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http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-program.php


Viktiga resurser: 

• Förbättra klubbkvalitet
• Program för klubbkvalitet
• Webbsida för klubbpresident/ första vice president
• Standardstruktur för klubb
• Er klubb, ert sätt!
• Information för nya medlemmar
• Guiding Lion-programmet
• Webbseminarier
• Lions utbildningscenter
• Distrikt- och klubbadministration
• E-bok för klubbpresident/första vice president

• Stadgar och arbetsordning för klubb
• Klubbens excellensutmärkelse 

V003 SW 9.06.18

http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/officers/president-first-vice.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SW/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/district-club-administration.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php


• Styrelsepolicy

o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet
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http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch24.pdf


Ordförande för globalt arbetsteam i klubb - Ansvar 

• Samarbeta med andra ordförande i det globala arbetsteamet, för att för att stärka klubbens kvalitet samt stärka

ledarutveckling, medlemstillväxt och utöka humanitära hjälpinsatser.

• Stödja behållande av medlemmar, genom att skapa en harmonisk atmosfär i klubben. Säkerställa att
medlemmarna känner sig som en del av Lions familj när de hjälper sina lokala samhällen.

• Delta i region-, zon- och distriktsmöten samt evenemang.

• Samarbeta med det globala arbetsteamet, för att främja ledarutveckling och möjligheter för medlemmar genom
serviceprojekt.

• Öka medlemmarnas tillfredsställelse i klubbevenemang och insamlingsinsatser samtidigt som angelägna behov i
samhället tillgodoses.

Klubbens ledarskapsordförande (klubbens vice president) 

• Säkerställa, i samarbete med medlemsordföranden, att nya medlemmar får delta i ett effektivt informationsmöte.

• Uppmuntra medlemmarna att delta i utbildningar om ledarutveckling som erbjuds av distriktet, multipeldistriktet
och LCI.

• Finna potentiella ledare och uppmuntrar deras utveckling som framtida ledare.

• Informera klubbtjänstemän, GLT distriktskoordinatorer och övriga medlemmar i det globala arbetsteamet om
framgångar, möjligheter och behov.

Viktiga resurser: 

• E-bok för klubbpresident/första vice president
• Program för klubbkvalitet
• Webbsida för klubbpresident/ första vice president

• Stadgar och arbetsordning för klubb
• Förbättra klubbkvalitet
• Er klubb, ert sätt!
• Information för nya medlemmar
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http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/member-orientation.php


• Guiding Lion-programmet
• Webbseminarier
• Lions utbildningscenter

Klubbens medlemsordförande 

• Utveckla och leda en medlemskommitté för att skapa och genomföra medlemsmål och handlingsplaner.

• Motivera klubbens medlemmar att bjuda in nya medlemmar och inspirera till positiva medlemsupplevelser.

• Säkerställa, i samarbete med klubbens ordförande för ledarutveckling (vice klubbpresident), att nya medlemmar får
delta i ett effektivt informationsmöte för nya medlemmar.

• Kontakta potentiella medlemmar inom rimlig tid.

Viktiga resurser: 

• Webbsida för klubbens medlemsordförande
• Bjuda in medlemmar
• Starta nya klubbar
• Bedömning av samhällsbehov
• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Utbildning för GMT-koordinator
• E-bok för klubbens medlemsordförande

• Stadgar och arbetsordning för klubb
• Lions utbildningscenter
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http://members.lionsclubs.org/SW/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/me300.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Klubbens serviceordförande 

• Utveckla och leda en hjälpkommitté för att skapa och genomföra servicemål och handlingsplaner.

• Genomföra serviceprojekt i linje med kampanjerna inom hundraårsjubileets hjälputmaning (verksamhetsåret 2017-
2018) och LCI framåt och dess programområden. Utforska och genomföra hundraårsjubileets bestående projekt
(verksamhetsåret 2017-2018, för att öka kännedom om Lions påverkan lokalt.

• Säkerställa att alla serviceprojekt inrapporteras i MyLCI. Rapportera regelbundet de kvantitativa resultaten, så att
de kan sammanställas och marknadsföras i enlighet med LCI:s praxis.

• Samarbeta med klubbens ordförande för kommunikation och PR för att informera samhället om klubbens
serviceprojekt och påverkan.

• Öka engagemanget bland Lions och Leos i serviceprojekt och utveckling av dem genom att använda appen MyLion.

• Samarbeta med klubbens LCIF-koordinator för att säkerställa att LCIF:s resurser används och öka engagemanget för
insamlingar.

• Samarbeta med GMT och klubbens medlemsordförande, för att inspirera nuvarande och potentiella medlemmar att
delta i serviceprojekt.

Viktiga resurser: 

• Webbsida för klubbens serviceordförande
• Vi hjälper
• Verktygslåda för det globala serviceteamet
• Serviceaktivitetsrapporten - Frågor och svar
• Webbseminarier om serviceaktiviteter
• Resurser om hundraårsjubileets hjälputmaning
• Stadgar och arbetsordning för klubb
• LCIF-anslag

• Möjligheter för leoledare
• Lions utbildningscenter
• E-bok för klubbens serviceordförande
• MyLCI
• Idéer om serviceprojekt (diabetes), Idéer om serviceprojekt (hungersnöd), Idéer om serviceprojekt (syn), Idéer om

serviceprojekt (barncancer), Idéer om serviceprojekt (miljö)
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http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SW/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
http://www.lionsclubs.org/SW/who-we-are/contact-us/public-relations.php
http://www.lionsclubs.org/SW/how-we-serve/youth/leo-club-program.php
http://www.lcif.org/SW/
http://www.lcif.org/SW/resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/officers/service-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://lions100.lionsclubs.org/SW/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://members.lionsclubs.org/SW/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://www.lcif.org/SW/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/leos/leadership-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/gst1E.pdf


LEDARE I DET GLOBALA ARBETSTEAMET – DISTRIKT 

Ordförande för globalt arbetsteam i distrikt (distriktsguvernör) 

Distriktsguvernören kommer att vara distriktets ordförande för det globala arbetsteamet. Han/hon kommer säkerställa 
att distriktets GLT-, GMT- och GST-koordinator samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga ledare, stärka 
medlemmarna och utöka distriktets humanitära hjälpinsatser. Distriktets ordförande för det globala arbetsteamet 
kommer att: 

• Säkerställa att kvalificerade ledare utses till posterna i distriktets globala arbetsteam (GLT-, GMT- och GST-
koordinatorer).

• Säkerställa att GLT-, GMT- och GST-koordinatorer stödjer distriktets mål och genomför handlingsplaner.

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

• Stödja lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet hos lionmedlemmar och
leomedlemmar i distriktet.

• Samarbeta med multipeldistriktets globala arbetsteam och andra distriktsguvernörer, för att främja initiativ som
fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade humanitära hjälpinsatser.

• Dela med sig av framgångar, möjligheter och behov till klubbtjänstemännen, det globala arbetsteamets
medlemmar i distriktet samt med LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf


 Viktiga resurser: 

• Webbsida för distriktsguvernörer
• Distriktets e-bok
• Organisationsstruktur i distrikt
• Bedömning av klubbstatus
• Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens 

team
• Lions utbildningscenter
• Ledarskapsresurscenter
• Program för finansiellt stöd till distrikt
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Gör slag i saken
• LCIF-anslag 
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http://members.lionsclubs.org/SW/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/DA-MDS.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/SW/apply-for-a-grant/index.php


• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning

Koordinator för globalt arbetsteam i distrikt - Ansvar 

• Samarbeta med andra koordinatorer i det globala arbetsteamets samt även det globala arbetsteamets
ordförande i distriktet (distriktsguvernören), för att stärka ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade
humanitära hjälpinsatser.

• Förstå betydelsen av mångfald i Lions och uppmuntra koordinatorerna att inkludera detta i sina initiativ inom
det globala arbetsteamet.

• Kommunicera regelbundet med respektive klubbordförande om LCI:s och LCIF:s program, samarbeten, material,
det globala arbetsteamets resurser (länk till GAT:s hemsida) och om anslag och särskilt stöd.

• Samordna öppen och tydlig kommunikation om utmaningar, möjligheter och idéer som kan skapa ny insikt eller
nya perspektiv.

• Sammanträffa regelbundet med det globala arbetsteamets klubbordförande, för att erbjuda stöd och vägledning
i arbetet att uppfylla sina mål.

Distriktskoordinator för globalt ledarskapsteam (GLT) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för ledarutveckling i distriktet.

• Kommunicera regelbundet med region-/zonordförande och vice klubbpresidenter via en överenskommen
plattform. Säkerställa att de känner till de ledarutvecklingsprogram och resurser som finns tillgängliga.

• Finna potentiella och nya ledare som vill engagera sig i hjälpinsatser, medlemskap och ledarutveckling.

• Anordna och leda instruktörsledd och webbaserad utbildning i samarbete med LCI.

• Bekräfta att nya medlemmar får delta i ett effektivt informationsmöte i klubben, i samarbete med GMT
distriktskoordinator.

• Uppfylla kraven och skicka in ansökningar, för att erhålla finansiella medel från LCI till distriktets
ledarutvecklingsaktiviteter.
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http://members.lionsclubs.org/SW/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/SW/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/index.php
http://www.lcif.org/SW/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
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Viktiga resurser: 

• Distriktets e-bok
• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Ledarskapsresurscenter
• Lions utbildningscenter
• Program för finansiellt stöd till distrikt
• Distriktets verksamhetsbudget
• Stadgar och arbetsordning för distrikt
• Styrelsepolicy

o Kapitel XIV - Ledarutveckling
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Distriktskoordinator för globalt medlemsteam (GMT) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för medlemsutveckling i distriktet.

• Följa upp intresseanmälningar från potentiella medlemmar, som vidarebefordrats från LCI, inom rimlig tid och
tillhandahålla statusuppdateringar gällande medlemskap.

• Motivera klubbarna att bjuda in nya medlemmar, inspirera till positiva medlemsupplevelser och säkerställa att
klubbarna känner till de medlemsprogram och resurser som finns.

• Samarbeta med klubbar som riskerar att stängas av, genom att säkerställa att betalningar skickas in i tid.

• Bekräfta att nya medlemmar får delta i ett effektivt informationsmöte i klubben, i samarbete med GLT
distriktskoordinator.

• Tillhandahålla strategier att behålla medlemmar till klubbarna i samarbete med GLT och GMT
distriktskoordinatorer.

• Uppfylla kraven och skicka in ansökningar, för att erhålla finansiella medel från LCI till distriktets
ledarutvecklingsaktiviteter.
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Viktiga resurser: 

• Distriktets e-bok
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Verktygslåda för det globala medlemsteamet

• Distriktets verksamhetsbudget
• Lions utbildningscenter
• Styrelsepolicy

• Kapitel V - Klubbar
• Kapitel X - Nyklubbildning
• Kapitel XVII - Medlemskap
• Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Distriktskoordinator för globalt serviceteam (GST) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för serviceutveckling i distriktet. Uppmuntra klubbarna att genomföra
betydelsefulla serviceprojekt i linje med hundraårsjubileets hjälputmaning (verksamhetsåret 2017-2018) och nya
programområden. Främja hundraårsjubileets bestående projekt (verksamhetsåret 2017-2018), för att öka
kännedom om Lions påverkan lokalt.

• Samarbeta med region-, zonordförande och klubbarnas serviceordförande, för att klubbarna ska ta ansvar för
sina servicemål, säkerställa regelbunden rapportering via MyLCI och uppmuntra användandet av appen MyLion
för ett ökat engagemang kring serviceprojekt.

• Stödja lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet hos lionmedlemmar och
leomedlemmar i distriktet.

• Främja serviceprojekt som attraherar flera olika generationer att delta samt integrera leomedlemmar och främja
deras ledarutveckling.

• Följa upp LCIF-anslag som beviljats till distrikt.
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• Samla in återkoppling från klubbar och distrikt avseende serviceutmaningar, möjligheter och framgångar,
informera multipeldistriktets koordinatorer för hitta lösningar och undanröja hinder på vägen mot att
genomföra framgångsrika serviceprogram.

• Uppfylla kraven och skicka in ansökan för att erhålla finansiella medel från LCI till distriktets medlemsaktiviteter.

• Samarbeta med distriktets LCIF-koordinator, för att säkerställa att information om anslag finns med i alla
meddelanden och utveckling av hjälpprojekt.

Viktiga resurser: 

• Distriktets e-bok
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Verktygslåda för det globala serviceteamet
• LCIF-anslag
• Lions utbildningscenter
• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• Distriktets verksamhetsbudget
• Gör slag i saken
• Idéer om serviceprojekt (diabetes), Idéer om serviceprojekt (hungersnöd), Idéer om serviceprojekt (syn), Idéer om

serviceprojekt (barncancer), Idéer om serviceprojekt (miljö)
• Styrelsepolicy

o Kapitel I - Aktiviteter
o Kapitel XXII - Leoklubbprogram
o Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet
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LEDARE I DET GLOBALA ARBETSTEAMET – MULTIPELDISTRIKT 

Ordförande för globalt arbetsteam i multipeldistrikt 
(guvernörsrådsordförande) 

Guvernörsrådsordföranden kommer att vara ordförande för det globala arbetsteamet i multipeldistriktet. 
Multipeldistriktets ordförande kommer säkerställa att multipeldistriktets GLT-, GMT- och GST-koordinatorer samarbetar 
och genomför planer, för att utveckla kunniga ledare, stärka medlemmarna och utöka distriktets humanitära 
hjälpinsatser. Multipeldistriktets ordförande för det globala arbetsteamet kommer att: 

• Säkerställa att kvalificerade ledare utses till posterna i multipeldistriktets globala arbetsteam (GLT-, GMT- och
GST-koordinatorer).

• Säkerställa att GLT, GMT och GST stödjer multipeldistriktets mål och genomför handlingsplaner.

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

• Stödja lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet hos lionmedlemmar och
leomedlemmar i multipeldistriktet.

• Samarbeta med områdets globala arbetsteam och andra guvernörsrådsordförande, för att främja initiativ som
fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade humanitära hjälpinsatser.

• Dela med sig av framgångar, möjligheter och behov till det globala arbetsteamets medlemmar i området och
distriktet samt LCI:s personal.
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Viktiga resurser: 

• Organisationsstruktur i multipeldistrikt
• Webbsida för multipeldistrikt
• Lions utbildningscenter
• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Ledarskapsresurscenter
• Program för finansiellt stöd till multipeldistrikt
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Verktygslåda för det globala serviceteamet

• LCIF-anslag
• Lions serviceområden 
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• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• Styrelsepolicy

o Kapitel XIV - Ledarutveckling
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Koordinator för globalt arbetsteam i multipeldistrikt - Ansvar 

• Samarbeta med andra koordinatorer i det globala arbetsteamet, för att stärka initiativ fokuserade på
ledarutveckling, medlemstillväxt och att utöka humanitära hjälpinsatser.

• Samarbeta det globala arbetsteamets koordinator i multipeldistrikt och i distrikt, för att planera taktik att
behålla medlemmar, planer eller inriktningar för hur distriktet använder resurser, till exempel
mentorprogrammet, information för nya medlemmar och avsnittet om medlemsupplevelser i Lions
utbildningscenter. 

• Kommunicera regelbundet med respektive distriktskoordinator via en i förväg överenskommen plattform.
Säkerställa att de är informerade om LCI:s och LCIF:s program, samarbeten, material, det globala arbetsteamets
resurser samt anslag eller speciellt stöd.

• Följa upp framsteg avseende distriktens ledarutveckling och medlemsutveckling, mål och handlingsplaner, följa
upp inrapportering av hundraårsjubileets hjälputmaning i MyLCI samt erbjuda motivation och inspiration, för att
stödja framgångar.

• Förstå betydelsen av mångfald i Lions och uppmuntra koordinatorerna att inkludera detta i sina initiativ inom
det globala arbetsteamet.

Multipeldistriktskoordinator för globalt ledarskapsteam (GLT) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för ledarutveckling i multipeldistriktet.

• Främja möjligheter till ledarutveckling som uppmuntrar till deltagande på alla nivåer inom organisationen.

• Finna potentiella och nya ledare som vill engagera sig i hjälpinsatser, medlemskap och ledarutveckling, genom
att använda ledarskapsprofilen.

• Anordna och leda instruktörsledd och webbaserad utbildning i samarbete med LCI.

• Uppfylla kraven och skicka in ansökningar för att erhålla finansiella medel till multipeldistriktet från LCI att
användas till ledarutveckling.
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Viktiga resurser: 

• Webbsida för distriktsguvernörer
• Distriktets e-bok
• Organisationsstruktur i distrikt
• Bedömning av klubbstatus
• Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens 

team
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Gör slag i saken
• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Program för finansiellt stöd till distrikt
• Multipeldistriktets verksamhetsbudget
• Ledarskapsresurscenter
• Lions utbildningscenter
• Program för finansiellt stöd till multipeldistrikt
• LCIF-anslag
• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• Styrelsepolicy

o Kapitel V - Klubbar
o Kapitel X - Nyklubbildning
o Kapitel XVII - Medlemskap
o Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet 
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Multipeldistriktskoordinator för globalt medlemsteam (GMT) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för medlemsutveckling i multipeldistriktet.

• Motivera distriktet att bilda nya klubbar, inklusive klubbar med specialintresse.

• Uppfylla kraven och skicka in ansökningar, för att erhålla finansiella medel från LCI till multipeldistriktets
medlemsutveckling.

• Kontakta tips om nya medlemmar som du har fått från LCI inom 24 timmar. Vid slutet av ert samtal frågar du
den potentiella medlemmen hur han/hon kan kontaktas för en uppföljning. Det ökar sannolikheten att denna
person blir medlem i organisationen.

• Fastställ ett datum när du kommer att följa upp med den potentiella medlemmen. Det kan göras så snart som en
vecka efter er första kontakt. Vänta inte för länge med att ta kontakt igen. Skicka ett kort meddelande via e-post
med en intresseväckande rubrik när du följer upp.

• Ha alltid en lista över potentiella medlemmar och kontakta dem regelbundet inför möten och evenemang,
eftersom det kan behövas flera kontakter med dem för att uppmuntra dem att bli medlemmar. De kanske inte
är medlemmar i dag, men de kan bli det i morgon.

• Ge en månatlig uppdatering om framgångarna med dessa kontakter till din regionala personalspecialist.

Viktiga resurser: 

• Distriktets e-bok
• Bedömning av klubbstatus
• Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team
• Lions utbildningscenter
• Ledarskapsresurscenter
• Program för finansiellt stöd till distrikt
• Multipeldistriktets verksamhetsbudget
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Gör slag i saken
• LCIF-anslag
• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
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• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Styrelsepolicy

• Kapitel V - Klubbar
• Kapitel X - Nyklubbildning
• Kapitel XVII - Medlemskap
• Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Multipeldistriktskoordinator för globalt serviceteam (GST) 

• Ta fram och genomföra en årlig plan för serviceutveckling i multipeldistriktet (länk).

• Stödja lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet hos lionmedlemmar och
leomedlemmar i multipeldistriktet. Som exempel kan man genomföra en tävling om hjälpprojekt i
multipeldistriktet, för att inspirera klubbarna att genomföra innovativa projekt som gör skillnad, vilka därefter
skulle kunna genomföras på andra orter eller i andra distrikt.

• Fungera som en resurs och innehållsexpert vid genomförande av regionala serviceprojekt och prioritera de
projekt som ligger i linje med kampanjerna i hundraårsjubileets hjälputmaning (verksamhetsåret 2017-2018) och
programområdena i LCI framåt. Främja fortsatt arbete med hundraårsjubileets bestående projekt
(verksamhetsåret 2017-2018). 

• Uppmuntra GST distriktskoordinatorer att främja serviceprojekt som attraherar deltagare från olika
generationer, till exempel projekt som integrerar och tillhandahåller ledarutveckling för leomedlemmar.

• Stödja ökning av samarbetet mellan LCIF-koordinatorer på multipeldistrikts-/distriktsnivå, för att maximera
användning av LCIF:s resurser samt engagemang för insamlingar.

o Upprätthålla goda kunskaper om de anslag LCIF har beviljat till multipeldistriktet, för att underlätta
smidig kommunikation mellan GST distriktskoordinatorer och distriktsguvernörerna under det att LCIF-
anslag söks till serviceprojekt i distrikten. Säkerställa att delrapporter och slutrapporter skickas in till LCIF
inom föreskriven tid efter godkännande av guvernörsrådet.

Viktiga resurser: 

• Distriktets e-bok
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Verktygslåda för det globala serviceteamet
• LCIF-anslag
• Lions utbildningscenter
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• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• Distriktets verksamhetsbudget
• Multipeldistriktets verksamhetsbudget
• Gör slag i saken
• Lions serviceområden
• Idéer om serviceprojekt (diabetes), Idéer om serviceprojekt (hungersnöd), Idéer om serviceprojekt (syn), Idéer om

serviceprojekt (barncancer), Idéer om serviceprojekt (miljö)
• Styrelsepolicy

o Kapitel I - Aktiviteter
o Kapitel XXII - Leoklubbprogram
o Kapitel XXIVI Globala arbetsteamet
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LEDARE I DET GLOBALA ARBETSTEAMET – OMRÅDESLEDARE 

Områdesledare för globalt arbetsteam - Ansvar 

• Leda, inspirera och motivera andra, genom att ringa upp ledare, leda webbseminarier och andra typer av
möten.

• Kommunicera vertikalt och horisontellt med medlemmarna i det globala arbetsteamet, för att skapa goda
relationer i alla team. Skriva nyhetsbrev, bjuda in team till webbseminarier och delta i multipeldistriktets
riksmöten.

• Finna ledare i området och erbjuda dem möjligheter till utbildning.

• Gå igenom och ha god förståelse för tillgängliga resurser för det globala arbetsteamet.

• Regelbundet använda MyLCI som en resurs. Navigera på webbplatsen och använda frågor och svar om
utbildningsresurser som en vägledning, för att bekanta sig med det som finns. Se vilka data du har tillgång till
här. 

• Läs igenom styrelsens policy om ändringar gällande det globala arbetsteamet.

• Håll dig uppdaterad om LCI framåt och det nya ramverket för hjälpinsatser.

• Sätt upp realistiska mål för området, genom att utvärdera tidigare rapporter om utbildning, vilka kan uppnås
av alla medlemmar i et globala arbetsteamet.

• Säkerställ fortsatt arbete avseende distriktets mål och program av distriktsguvernörer, första vice
distriktsguvernörer och andra vice distriktsguvernörer, genom att leda samtal med varje medlem i distriktens
team. Bekräfta engagemang för uppsatta mål och följ upp att planer genomförs och slutförs.

• Förstå betydelsen av mångfald i Lions och uppmuntra koordinatorerna att inkludera detta i sina initiativ inom
det globala arbetsteamet.

• Dela med dig av framgångar för hjälpinsatser i området via e-post, Facebook och andra sociala media som är
lämpliga.
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Viktiga resurser: 

• Lions utbildningscenter
• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Ledarskapsresurscenter
• Medlemsrapporter
• Medlemsformulär och publikationer
• Formulär och publikationer för nya klubbar
• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Handledning för utveckling av klubbprojekt
• Verktygslåda för det globala serviceteamet

• LCIF-anslag
• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• Styrelsepolicy

o Kapitel XIV - Ledarutveckling
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Områdesledare för globalt ledarskapsteam (GLT) 

• Samarbeta med andra områdesledare, för att finna möjligheter till ledarutveckling för teammedlemmarna i
området. Uppmuntra potentiella och nya ledare som vill engagera sig i ledarutveckling, medlemskap och
hjälpinsatser.

• Leda instruktörsledd och webbaserad utbildning i samarbete med LCI.

• Ta fram och genomföra en årlig plan för ledarutveckling i området.

Viktiga resurser: 

• Ledarskapsutvecklingsprogram
• Webbseminarier om ledarskap
• Lions utbildningscenter
• Ledarskapsresurscenter
• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Program för finansiellt stöd till distrikt

Distriktets verksamhetsbudget
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• Program för finansiellt stöd till multipeldistrikt
Multipeldistriktets verksamhetsbudget

• Skicka in din berättelse och framgångsrikt ledarskap
• Stadgar och arbetsordning för distrikt
• Styrelsepolicy

o Kapitel XIV - Ledarutveckling
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Områdesledare för globalt medlemsteam (GMT) 

• Fortlöpande följa upp ansvarsområden, för att finna möjligheter för medlemmar genom analys av demografiska
trender och förändringar genom att använda tillgängliga rapporter och resurser.

• Utveckla strategier för att öka antalet kvinnor i Lions och samarbeta med det globala serviceteamet för att
stödja hjälpprojekt som fokuserar på kvinnors behov. Sammanställa och genomföra en årlig plan för
medlemsutveckling i området.

Viktiga resurser: 

• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Webbseminarier om medlemskap
• Möjligheter till anslag
• Medlemsrapporter
• Skicka in framgångsberättelser om medlemskap
• Lions utbildningscenter
• Styrelsepolicy

o Kapitel V - Klubbar
o Kapitel X - Nyklubbildning
o Kapitel XVII - Medlemskap
o Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet
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Områdesledare för globalt serviceteam (GST) 

• Vara sammankallande i det globala arbetsteamet i området, för att säkerställa effektiv kommunikation och
samarbete mellan GLT, GMT och GST områdesledare, genom att använda olika typer av kommunikationssätt
och teknologi.

• Kommunicera regelbundet med GST-koordinatorer i multipeldistrikt och enkeldistrikt, för att bedöma lokala
hjälpbehov samt finna möjliga samarbetspartner till kommande hjälpinsatser.

• Uppmuntra GST-koordinatorer och medlemmar att skapa serviceprojekt som attraherar olika generationer och
ligger i linje med områdena i hundraårsjubileets hjälputmaning och LCI:s programområden. Främja
hundraårsjubileets bestående projekt för att öka kännedom om Lions påverkan lokalt.

• Vara kontaktperson mellan GST och LCIF samt ha kunskaper om LCIF:s program och anslag.

• Uppmuntra till samarbete mellan LCIF-koordinatorerna i det globala arbetsteamet samt maximera användande
av LCIF:s resurser, samarbeten och insamlingsengagemang, genom olika typer av kommunikation och
teknologi.

• Ta fram och genomföra en årlig plan för serviceutveckling i området.

Viktiga resurser: 

• Webbseminarier om serviceaktiviteter
• Verktygslåda för det globala serviceteamet
• Lions serviceområden
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• LCIF-anslag
• Lions utbildningscenter
• 25 projektidéer
• Styrelsepolicy

o Kapitel I - Aktiviteter
o Kapitel XXII - Leoklubbprogram
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet
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LEDARE I DET GLOBALA ARBETSTEAMET – 
KONSTITUTIONELL OMRÅDESLEDARE 

Konstitutionell områdesledare för globalt arbetsteam - Ansvar 

• Se till att områdets mål och initiativ ligger i linje med strategierna i LCI framåt och dess fokus.

• Samarbeta med konstitutionella områdesledare, för att stärka initiativ som fokuserar på ledarutveckling,
medlemstillväxt och att utöka humanitära hjälpinsatser.

• Kommunicera med och efterfråga återkoppling från områdesledare och andra konstitutionella områdesledare
på ett enhetligt sätt, genom att använda rapporteringsverktyg samt olika typer av kommunikation och teknologi.

• Tillhandahålla fortlöpande motivation till ledare i hela strukturen för det globala arbetsteamet, för att stödja
ledarutveckling och medlemsutveckling samt nå mål avseende hjälpinsatser, genom att dela med sig av
inspiration och bästa arbetssätt.

• Delta i områdets ledarskapsforum och samarbeta med det globala arbetsteamets ledare i det konstitutionella
området, för att genomföra relevanta seminarier, evenemang och projekt.

• Uppmuntra andra att inkludera olika samhällsgrupper i det globala arbetsteamets initiativ.

• Dela med sig av framgångar, möjligheter och behov till det globala arbetsteamets vice ordförande, som har
tillsyn över GLT/GMT/GST samt till LCI via inrapportering på webbplatsen och via direktkommunikation.

Viktiga resurser: 

• Guiding Lion-programmet
• Webbseminarier
• Lions utbildningscenter
• Styrelsepolicy

o Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet
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Konstitutionell områdesledare för globalt ledarskapsteam (GLT) 

• Finna potentiella ledare och uppmuntra nya ledare att delta i möjligheter till ledarutveckling.

Viktiga resurser: 

• Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
• Lions utbildningscenter
• Styrelsepolicy

• Kapitel XIV - Ledarutveckling
• Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet

Konstitutionell områdesledare för globalt medlemsteam (GMT) 

• Tillhandahålla stöd till ledare som arbetar med medlemsutveckling i hela organisationen, vilket påverkar
medlemstillväxten på ett positivt sätt.

Viktiga resurser: 

• Verktygslåda för det globala medlemsteamet
• Möjligheter till anslag
• Lions utbildningscenter
• Styrelsepolicy

• Kapitel V - Klubbar
• Kapitel X - Nyklubbildning
• Kapitel XVII - Medlemskap
• Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet

V003 SW 9.06.18

http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GLT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GMT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/funding-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/bpm_ch24.pdf


Konstitutionell områdesledare för globalt serviceteam (GST) 

• Vara sammankallande i det globala arbetsteamet i det konstitutionella området, för att säkerställa effektiv
kommunikation och samarbete mellan GLT, GMT och GST konstitutionella områdesledare, genom att använda
olika typer av kommunikationssätt och teknologi.

• Kontinuerligt ge motivation och erkänsla till alla ledare när de arbetar för att nå målen för hjälpinsatser.
Prioritera insatser som ligger i linje med kampanjerna i hundraårsjubileets hjälputmaning och det nya ramverket
för hjälpinsatser. Främja hundraårsjubileets bestående projekt, för att öka kännedom om Lions påverkan lokalt.

• Vara kontaktperson mellan GST och LCIF samt ha kunskaper om LCIF:s program och anslag.

• Uppmuntra till samarbete mellan LCIF-koordinatorerna i det globala arbetsteamet samt maximera användande av
LCIF:s resurser, samarbeten och insamlingsengagemang, genom olika typer av kommunikation och teknologi.

• Samarbeta med det globala arbetsteamet i det konstitutionella området, för att genomföra relevanta
seminarier, evenemang och projekt, till exempel yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter för leomedlemmar.

Viktiga resurser: 

• Lions serviceområden
• Verktygslåda för det globala serviceteamet
• Hundraårsjubileets hjälputmaning
• LCIF-anslag
• Lions utbildningscenter
• Idéer om serviceprojekt (diabetes), Idéer om serviceprojekt (hungersnöd), Idéer om serviceprojekt (syn), Idéer om

serviceprojekt (barncancer), Idéer om serviceprojekt (miljö)
• Styrelsepolicy

o Kapitel I - Aktiviteter
o Kapitel XXII - Leoklubbprogram
o Kapitel XXIV - Globala arbetsteamet
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Många av de resurser som finns för medlemmar i det globala arbetsteamet är finansierade program med 
anslag som stödjer specifika projekt i aktuella områden. Varje resurs har särskilda programkriterier, budget 
och riktlinjer som stödjer dina mål på vägen mot framgång. 

Möjligheter till anslag 
Budget för globalt arbetsteam i multipeldistrikt - En verksamhetsbudget finns för varje GLT/GMT/GST 
multipeldistriktskoordinator (1 per multipeldistrikt) som har inrapporterats till LCI. 

Budget för globalt arbetsteam i distrikt - En verksamhetsbudget finns för varje GLT/GMT/GST distriktskoordinator (1 per 
distrikt) som har inrapporterats till LCI. 

Finansiellt stöd till multipeldistrikt - Programmet stödjer multipeldistriktets utbildning av bekräftade första och andra 
vice distriktsguvernörer. 

Finansiellt stöd till distrikt - Detta program tillhandahåller finansiellt stöd till utbildning av zonordförande i distriktet. 

Lions regionala ledarskapsinstitut - Lions regionala ledarskapsinstitut utformades för att uppmuntra och stödja 
ledarutvecklingsprogram i multipeldistriktet. 

Anslagsprogram 
Medlemsutvecklingsanslag – Tillhandahåller finansiellt stöd till att fokusera på nya initiativ om medlemsutveckling 
och/eller använda nya marknadsföringstekniker för att starta nya klubbar och öka medlemsantalet. 

Lions symposieprogram om familjer och kvinnor - Tillhandahåller medel till symposier som identifierar nya 
samhällsprojekt som är av intresse för kvinnor och familjer, identifierar potentiella medlemmar, främjar Lions i det 
lokala samhället och stödjer bildande av en ny klubb/klubbfilial som kan arbeta med nya hjälpprojekt som det finns 
behov av. 

Lions regionala seminarium för kvinnor – Tillhandahåller medel för att stödja seminarier som stödjer kvinnliga 
medlemmar i området samt för att sprida lokala idéer om att öka antal kvinnor och familjer i Lions. 

Hundraårsjubileets anslagsprogram – Tillhandahåller medel för att hjälpa multipeldistrikt att förbättra allmänhetens 
kännedom om Lions och våra program under hundraårsjubileet, med början den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 
2018. 

Symposieprogram om barn - Tillhandahåller medel för att stödja arbete med att finna program som behövs och olika 
sätt att bli involverad, genomföra nya projekt och tillhandahålla stöd till befintliga program som redan pågår. Detta 
symposium är ett effektivt sätt för Lions att skapa samarbeten med olika samarbetspartner i samhället, vilka stödjer 
barn. 

Leo ledarskapsanslag - Tillhandahåller finansiellt stöd till multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt som är intresserade 
av att anordna en ledarskapskonferens för leomedlemmar. Målet med programmet är att utveckla leomedlemmarnas 
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ledaregenskaper, speciellt inom områdena projektledning, kommunikation, kreativitet och innovation, lagarbete samt 
planering av samhällsserviceprojekt. 

LCIF-anslag - Stiftelsen beviljar anslag inom fyra serviceområden: Rädda syn, stödja ungdomar, katastrofhjälp och 
humanitära insatser. LCIF beviljar anslagsmedel för att hjälpa Lions distrikt utveckla och genomföra storskaliga 
humanitära projekt.  

Resurser 
Lions Clubs International erbjuder många resurser till det globala arbetsteamet, för att stödja framgångsrikt 
genomförande av utvecklingsplaner. Här följer några exempel på resurser som kan användas:  

• Lions Clubs International erbjuder flera olika sätt att starta nya klubbar.
• Lions Clubs International erbjuder många möjligheter till ledarutveckling för att stärka kunskaper bland

befintliga och framtida ledare.
• Webbseminarier kan vara en utmärkt resurs för att genomföra olika typer av möten. Webbseminarier om

ledarutveckling, medlemskap och hjälpinsatser erbjuds då och då under året. LCI har en lista över genomförda
webbseminarier som en resurs.

• Lions utbildningscenter erbjuder ett stort antal avsnitt med utbildning och övningar på ledaregenskaper, för att
kunna bli ännu mer framgångsrik i Lions alla projekt och initiativ.

• Lions formulär, publikationer, broschyrer, flygblad, handböcker, handledningar med mera kan laddas ner direkt
från webbplatsen i avsnittet publikationer och formulär.
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Ytterligare resurser för alla 
o Styrelsepolicy
o Resurser om hundraårsjubileets hjälputmaning
o Kapitel I - Aktiviteter
o Kapitel V - Klubbar
o Kapitel X - Nyklubbildning
o Kapitel XIV - Ledarutveckling
o Kapitel XVII - Medlemskap
o Kapitel XXII - Leoklubbprogram
o Kapitel XXIV- Globala arbetsteamet
o Stadgar och arbetsordning för klubb
o Klubbens excellensutmärkelse
o Bedömning av klubbstatus
o E-bok för klubbens medlemsordförande
o Webbsida för klubbens medlemsordförande
o E-bok för klubbpresident/första vice president
o Webbsida för klubbpresident/ första vice president
o Program för klubbkvalitet
o E-bok för klubbens serviceordförande
o Webbsida för klubbens serviceordförande
o Bedömning av samhällsbehov
o Distrikt- och klubbadministration
o Stadgar och arbetsordning för distrikt
o Distriktets e-bok
o Program för finansiellt stöd till distrikt
o Webbsida för distriktsguvernörer
o Distriktets verksamhetsbudget
o Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team
o Möjligheter till anslag
o Verktygslåda för det globala ledarskapsteamet
o Verktygslåda för det globala medlemsteamet
o Verktygslåda för det globala serviceteamet
o Utbildning för GMT-koordinator
o Handledning för utveckling av klubbprojekt
o Guiding Lion-programmet
o Förbättra klubbkvalitet
o Bjuda in medlemmar
o LCIF-anslag
o Ledarskapsutvecklingsprogram
o Ledarskapsresurscenter
o Webbseminarier om ledarskap
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o Möjligheter för leoledare
o Lions utbildningscenter
o Lions serviceområden
o Gör slag i saken
o Medlemsformulär och publikationer
o Medlemsrapporter
o Webbseminarier om medlemskap
o Standardstruktur för klubb
o Organisationsstruktur i distrikt
o Organisationsstruktur i multipeldistrikt
o Program för finansiellt stöd till multipeldistrikt
o Multipeldistriktets verksamhetsbudget
o Webbsida för multipeldistrikt
o MyLCI
o Formulär och publikationer för nya klubbar
o Information för nya medlemmar
o Serviceaktivitetsrapporten - Frågor och svar
o Webbseminarier om serviceaktiviteter
o Idéer om serviceprojekt (diabetes), Idéer om serviceprojekt (hungersnöd), Idéer om 

serviceprojekt (syn), Idéer om serviceprojekt (barncancer), Idéer om serviceprojekt 
(miljö)

o Starta en ny klubb
o Skicka in framgångsberättelser om medlemskap
o Skicka in din berättelse och framgångsrikt ledarskap
o Vi hjälper
o Webbseminarier
o Er klubb, ert sätt! 
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Rapportering 
 

Insamling och spridning av tillgänglig information kommer göra det möjligt för medlemmarna i det globala arbetsteamet 
att bättre förstå hela den omfattning och den påverkan teamet har på målet inom LCI framåt, vilket är att påverka livet 
för 200 miljoner människor senast år 2021.  

 

Alla medlemmar i det globala arbetsteamet kommer att delta i en specifik rapporteringsprocess, vilken kommer att följa 
upp insatser, resultat och utmaningar. Den inrapporterade informationen kommuniceras från klubbar till zoner, distrikt, 
multipeldistrikt, områdesledare, konstitutionella områdesledare samt till internationella ordförande. Konstitutionella 
områdesledare och internationella ordförande kommer att dela med sig av den inrapporterade informationen till LCI:s 
internationella styrelse. Resultat och utmaningar kommer bedömas av tillämpliga kommittéer och hanteras efter behov.  

http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php  
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LCI:s matrikel     
 

Fråga Avdelning Kontaktinformation 

Globala arbetsteamet  GlobalActionTeam@lionsclubs.org 

Globala ledarskapsteamet  GlobalLeadershipTeam@lionsclubs.org 

Globala medlemsteamet  GlobalMembershipTeam@lionsclubs.org 

Globala serviceteamet  GlobalServiceTeam@lionsclubs.org 

Medlemsfakturering och betalningar Accounts Receivable and Club 
Account Services 

AccountsReceivable@lionsclubs.org 

Ansökan om ny klubb Nya klubbar NewClubs@lionsclubs.org 

Klubbfilial Nya klubbar NewClubs@lionsclubs.org 

 

Lägga till nya medlemmar (inom 90 
dagar efter det att klubben bildats) 

Nya klubbar NewClubs@lionsclubs.org  

Lägga till nya medlemmar (befintliga 
klubbar) 

Member Service Center MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Klubbstöd (språk) 
 

• Engelska, hindi 

• Portugisiska, spanska 

• Kinesiska, japanska, 

koreanska 

• Finska, franska, tyska, 

italienska, svenska 

 
 
 
 
 
 

Distrikt- och klubbadministration 

 
 

• Clubstatus@lionsclubs.org 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Stöd till klubbtjänstemän 

• Engelska, hindi 

• Portugisiska, spanska 

• Kinesiska, japanska, 

koreanska 

 

Distrikt- och klubbadministration 

 

• clubofficers@lionsclubs.org 

 

• Iberoamerican@lionsclubs.org 

• Pacificasian@lionsclubs.org  
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• Finska, franska, tyska, 
italienska, svenska 

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

Stöd till distriktstjänstemän 

• Engelska, hindi 

• Portugisiska, spanska 

• Kinesiska, japanska, 

koreanska 

• Finska, franska, tyska, 
italienska, svenska 

 

 

 

Distrikt- och klubbadministration 

 

 

• districtofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 

 

• Pacificasian@lionsclubs.org  

 

• Eurafrican@lionsclubs.org 
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