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Vad är det globala arbetsteamets verksamhetsbudget?  
 
En verksamhetsbudget finns tillgänglig för varje koordinator i det globala arbetsteamet (GAT-
koordinator) som har inrapporterats till LCI:  
 

 USD 600 för multipeldistriktets GAT-koordinator  

 USD 250 för distriktets GAT-koordinator  
 
Verksamhetsbudgeten används för att täcka kostnader som uppstår i samband med att det globala 
arbetsteamets koordinator i multipeldistrikt eller distrikt utför sina uppgifter. Exempel på vanliga 
kostnader är webbseminarier, utbildningskostnader och resor till aktiviteter som handlar om 
ledarskap/medlemskap/hjälpinsatser eller deltagande i distriktets relaterade aktiviteter.   
 

Följande måste skickas in av koordinator i multipeldistrikt eller distrikt för att erhålla en 
verksamhetsbudget:  
 

1. Skicka in distriktets utvecklingsplan för GAT till LCI. Alla GAT-koordinatorer i multipeldistrikt eller 

distrikt måste skicka in det globala arbetsteamets utvecklingsplan via sidan globala arbetsteamets 
utvecklingsplaner och framstegsrapporter som finns på Lions Clubs Internationals webbplats.  

 

2. Gå igenom två (2) av de rekommenderade utbildningarna i Lions utbildningscenter som anges 
nedan innan den 31 mars 2019. 
 

3. Skicka in formulär för utbetalning av verksamhetsbudget. LCI kommer verifiera att 
utvecklingsplanen har skickats in och att de två (2) kurserna har slutförts av multipeldistriktets 
eller distriktets koordinator. Efter det att allt har granskats och handlagts kommer utbetalning av 
verksamhetsbudget att skickas till multipeldistriktet eller distriktet inom 4-6 veckor.   

 

4. Varje GAT-koordinator bör verifiera med multipeldistriktets kassör eller distriktets kassör att 
aktuell bankinformation avseende multipeldistriktets eller distriktets bankkonto har skickats in 
till Lions Clubs International. Detta kommer säkerställa att utbetalning av verksamhetsbudgeten 
kan göras snarast möjligt. 

 

Varje GAT-koordinator i multipeldistrikt och distrikt kan genomföra någon av följande två (2) kurser 
som anges nedan, för att uppfylla kurskravet. GAT-koordinatorerna bör kontrollera vilka kurser de redan 
har genomfört och endast repetera kurser när alla kurser nedan har genomförts.  
 

Kurser för det globala arbetsteamet 

Tjänande ledarskap 
Värdera mångfald bland 

medlemmarna 
Tillhandahålla samhällsservice 

Mentorskap Medlemsupplevelse Globala arbetsteamet - Översikt 

Handledning Nyklubbildning Effektiva team 

Konfliktlösning Bjuda in för att göra skillnad Målsättning 

Teammotivation Beslutsfattande Främja innovation 

Hantera förändring Tidsplanering  
 

Har du frågor om processen? Kontakta i så fall det globala arbetsteamets personal. 
Har du tekniska problem med Lions utbildningscenter? Skicka i så fall e-post till eLearning@lionsclubs.org.  

http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gat-even/index.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-action-team/gat-even/index.php
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
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7668&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Servant+Leadership+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7590&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Valuing+Member+Diversity+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7590&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Valuing+Member+Diversity+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7536&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Providing+Community+Service-Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7648&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Mentoring-Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7733&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Membership+Experience%7d+-+Swedish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7779&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Global+Action+Team+Overview+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7448&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Coaching+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7711&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40New+Club+Development%7d+-+Swedish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7503&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Effective+Teams+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7558&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Conflict+Resolution+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7722&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Invite+for+Impact%7d+-+Swedish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7458&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Goal+Setting+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7658&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Team+Motivation-Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7625&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Decision+Making+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7580&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Promoting+Innovation+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7524&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Managing+Change+-+Swedish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7684&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Time+Management-Swedish%7d&mt=
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:eLearning@lionsclubs.org

