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1. Varför bör jag skicka in en utvecklingsplan och framstegsrapporter? 

 Utvecklingsplanen och framstegsrapporterna tillhandahåller en strategi som hjälper dig 

att uppnå de mål 2018-2019 avseende ledarutveckling, medlemskap och hjälpinsatser 

som distriktet har satt upp. Resultatet av utvecklingsplaner och framstegsrapporter 

kommer att framföras till den internationella styrelsen.  

 Utvecklingsplanerna är utformade att möjliggöra samarbete och planering av insatser av 

dig och distriktets team. 

 Framstegsrapporterna är utformade att tillhandahålla fortlöpande uppdateringar om 

aktiviteter, prestationer och/eller utmaningar. 

2. Vem bör skicka in en utvecklingsplan och framstegsrapporter? 

 GAT områdesledare, koordinatorer i multipeldistrikt och i distrikt. 

3. När bör jag skicka in en utvecklingsplan och framstegsrapporter? 

 Utvecklingsplaner – De första planerna bör vara inskickade senast den 30 september 

2018. Planerna kan förfinas och uppdateras under året. 

 Framstegsrapporter – När aktiva framsteg har gjorts på vägen att uppnå varje mål. 

Uppdateringar av rapporter bör göras fortlöpande under verksamhetsåret när 

aktiviteter och evenemang är slutförda. 

4. Hur kan jag sammanställa en plan om min distriktsguvernör inte har skickat in några mål för 

året? 

 Om din distriktsguvernör inte har skickat in några mål kan du sammanställa din egen 

utvecklingsplan. Det rekommenderas att du tar kontakt med distriktets team, för att 

sätta upp årliga mål och för att planera året effektivt. 

5. Kan jag ändra min utvecklingsplan och/eller framstegsrapporter efter det att de har skickats in? 

 Ja. På sidan klickar du på knappen Skicka/Ändra för ditt fokusområde och följer därefter 

instruktionerna.  

6. Vilken e-postadress bör jag använda för min utvecklingsplan och framstegsrapporter? 

 En e-postadress som är enkel att komma ihåg. Vänligen använd inte 

distriktets/multipeldistriktets e-postadress. Du kan använda samma e-postadress om du 

har flera roller inom GAT. 

7. Hur kan jag se och skriva ut de utvecklingsplaner och framstegsrapporter jag har skickat in? 

 Klicka på ”Se eller Skriv ut” längst ner på första sidan och välj därefter det område och 
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roll du vill se/skriva ut. Du kan även ange din egen e-postadress, för att se det du har 

skickat in. 

8. Jag skickade in min utvecklingsplan eller framstegsrapport med fel namn på 

distrikt/multipeldistrikt eller fokus. Vad kan jag göra? 

 Skicka e-post till globalactionteam@lionsclubs.org 

9. När min ursprungliga utvecklingsplan har skickats in är jag kvalificerad att erhålla en 

verksamhetsbudget. Vilket är nästa steg för att erhålla budgeten?  

 När du har skickat in din utvecklingsplan och slutfört två (2) av de rekommenderade 

kurserna i Lions utbildningscenter fyller du i utbetalningsformuläret  för att begära 

verksamhetsbudgeten till ditt distrikt/multipeldistrikt.  

 Läs igenom faktablad om det globala arbetsteamets verksamhetsbudget för mer 

information. 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gat-budget-form.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf

