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Globala arbetsteamet  
Punkter att tala om 
ÖversiktÖversiktÖversiktÖversikt    
Det globala arbetsteamet  samlar det globala ledarskapsteamet (GLT), globala medlemsteamet 
(GMT) och det nya globala serviceteamet för att skapa en gemensam inriktning för Lions tre 
huvudområden. Det globala arbetsteamet främjar LCI och LCIF:s vision och skapar på nytt en 
passion för hjälpinsatser hos våra Lions och Leos.  

Våra målVåra målVåra målVåra mål    
Att göra skillnad för över 200 miljoner människor genom hjälpinsatser, att öka antalet 
medlemmar till 1,7 miljoner Lions och Leos samt tillhandahålla möjligheter till utbildning för över 
500 000 medlemmar innan år 2020. 

Vår visionVår visionVår visionVår vision    
Vår vision är att alla världens behov en dag ska kunna tillgodoses av en lionmedlem eller 
leomedlem. Vi vill vara den organisation som världen vänder sig till för att bekämpa globala 
humanitära utmaningar. 

Fördelar för klubbarFördelar för klubbarFördelar för klubbarFördelar för klubbar    
Klubben står i fokus.  Alla klubbar har medlemmar i GLT-, GMT- och GST-teamen och 
klubbpresidenten är det globala arbetsteamets ordförande i klubben. Teamet arbetar utifrån 
strategin nedifrån och upp, vilket placerar klubbarna i centrum av insatserna. 
 
Allt handlar om samarbete.  Det nya globala arbetsteamet sätter hela Lions nätverk i arbete till 
förmån för klubbarna. Det samlar GLT, GMT och GST för att stödja klubbarna. Det är en 
inriktning som arbetar med hela klubben och som kan ge ny energi. Hjälp finns runtomkring dig. 
 
Innovativa hjälpinsatser. GST hjälper klubbarna att finna resurser och använda bästa 
arbetssätt, för att förbättra projekt och insatser. Serviceprojekt av hög kvalitet gör att 
medlemmarna vill komma tillbaka och de hjälper till att locka nya medlemmar. 
 
Ledarutveckling.  GLT erbjuder möjligheter till ledarutveckling som hjälper medlemmarna att 
leda och hjälpa sina samhällen. Starka ledare kan bidra till medlemstillväxt, främja nya 
serviceprojekt och säkerställa att klubbarna är positionerade för fortsatt framgång.  
 
Starkt medlemskap.  GMT kan hjälpa klubbarna att utveckla effektiva medlemsprogram för att 
locka nya medlemmar. De kan även hjälpa klubbarna att skapa en fantastisk 
medlemsupplevelse som får nya och gamla medlemmar att vilja komma tillbaka. Fler 
medlemmar betyder att klubbarna kan tillhandahålla mer hjälp till samhället. 
 
Ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser påverkar va randra. Vart och ett av dessa 
huvudområden påverkar det andra. Bra ledare kan främja medlemskap och hjälpinsatser. Bra 
hjälpinsatser kan inspirera nya serviceinriktade människor att gå med i en klubb och ge 
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medlemmarna möjlighet att leda projekt. Medlemstillväxt leder till fler hjälpinsatser och skapar 
nya ledare som kan vägleda oss in i framtiden. 

Vår struktur Vår struktur Vår struktur Vår struktur     
Det globala arbetsteamet är en permanent del av Lions struktur. På vägnar av den 
internationella presidenten och de verkställande tjänstemännen leds det globala arbetsteamets 
huvudområden av: 
 

•        Globala arbetsteamets ordförande – PIP Wing-Kun Tam 
•        Ledarskap – Vice ordförande PIP Wayne Madden 
•        Medlemskap – Vice ordförande PIP Mahendra Amarasuriya  
•        Hjälpinsatser – Vice ordförande PIP Barry Palmer 

KlubbnivåKlubbnivåKlubbnivåKlubbnivå    
• Klubbpresidenten kommer att vara det globala arbetsteamets ordförande i klubben. 

o Klubbens ordförande för ledarutveckling (GLT) kommer automatiskt att innehas 
av vice klubbpresidenten. 

o Klubbens medlemsordförande (GMT). 
o Klubbens serviceordförande (GST). 

DistriktsnivåDistriktsnivåDistriktsnivåDistriktsnivå    
• Distriktsguvernören kommer att vara det globala arbetsteamet ordförande i distriktet. 

o GLT distriktskoordinator. 
o GMT distriktskoordinator. 
o GST distriktskoordinator. 

MultipeldistriktsnivåMultipeldistriktsnivåMultipeldistriktsnivåMultipeldistriktsnivå    
• Guvernörsrådsordföranden kommer att vara det globala arbetsteamets ordförande i 

multipeldistriktet. 
o GLT multipeldistriktskoordinator. 
o GMT multipeldistriktskoordinator. 
o GST multipeldistriktskoordinator. 

OmrådesnivåOmrådesnivåOmrådesnivåOmrådesnivå    
o GLT områdesledare. 
o GMT områdesledare. 
o GST områdesledare. 

Konstitutionellt områdeKonstitutionellt områdeKonstitutionellt områdeKonstitutionellt område    
o GLT konstitutionell områdesledare. 
o GMT konstitutionell områdesledare. 
o GST konstitutionell områdesledare. 

ResurserResurserResurserResurser    
Besök LCI:s webbplats för den senaste informationen om det globala arbetsteamet. Webbsidan 
om det globala arbetsteamet innehåller specifika resurser för GLT, GMT och GST, till exempel 
e-böcker för rollerna på klubbnivå. Nya resurser kommer att läggas upp, så besök sidan ofta.  

KontaktinformationKontaktinformationKontaktinformationKontaktinformation    
Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att skicka e-post till 
globalactionteam@lionsclubs.org. 


