
GLOBALT ARBETSTEAM 
 
Multipeldistriktskoordinator för globalt ledarskapsteam (GLT) 
 

Uppdragsperiod 
 

Tre år; utses av multipeldistriktet (i enlighet med stadgar och arbetsordning för 
multipeldistrikt) till icke-röstande medlem i guvernörsrådet. Får inneha posten under 
flera uppdragsperioder. 
 

Översikt över 
uppdraget 
 

Som GLT multipeldistriktskoordinator är du ledarutvecklingsexperten som 
säkerställer att distrikten når sina mål. Du informerar, handleder och stödjer dina 
koordinatorer samtidigt som du undanröjer barriärer som hindrar framsteg. Din 
drivkraft och beslutsamhet kommer att inspirera och göra det möjligt för distrikten 
att utveckla ledare av hög kvalitet. 
 

Insatser för framgång 
 

• Samarbetar med GMT och GST multipeldistriktskoordinatorer och det 
globala arbetsteamets ordförande i multipeldistriktet 
(guvernörsrådsordförande) för att främja initiativ som fokuserar på 
ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade humanitära hjälpinsatser.  

• Tar fram och genomför en årlig plan för ledarutveckling i multipeldistriktet.   
• Kommunicerar regelbundet med GLT distriktskoordinatorer. Säkerställer att 

de känner till de ledarutvecklingsprogram och resurser som finns 
tillgängliga. 

• Motiverar kontinuerligt, och följer upp GLT distriktkoordinatorernas, 
zonordförandenas och klubbledarnas framsteg mot att nå 
ledarutvecklingsmålen. 

• Uppmuntrar GLT distriktskoordinatorer att inkludera olika etniska grupper i 
det globala arbetsteamets initiativ. 

• Främjar möjligheter till ledarskapsutveckling som uppmuntrar till deltagande 
på alla nivåer inom organisationen. 

• Tillhandahåller retentionsstrategier till distrikten i samarbete med GMT och 
GST multipeldistriktskoordinatorer.  

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

• Anordnar och leder instruktörsledda och webbaserade utbildningar i 
samarbete med LCI. 

• Uppfyller kraven och skickar in ansökningar för att erhålla finansiella medel 
till multipeldistriktets ledarutvecklingsaktiviteter från LCI.  
 

Mäta framgång Vid slutet av varje verksamhetsår: 
• Första och andra vice distriktsguvernörer har deltagit i multipeldistriktets 

utbildning för vice distriktsguvernörer. 
• Det totala antalet lionmedlemmar som deltar i utbildningsevenemang om 

ledarutveckling har ökat med 10 %. 
 

Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Har passion för Lions och ett engagemang för organisationens framtid.  
• Föregår med gott exempel, deltar aktivt i ledarutvecklingsprogram. 
• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 

sociala medier). 
• Förstår betydelsen av mångfald inom Lions.  
• Har deltagit som deltagare eller instruktör vid Lions avancerade 

ledarskapsinstitut eller Lions utvecklingsinstitut för instruktörer eller vid ett 
annat professionellt ledarskapsprogram.  

 
Rapporteringsstruktur  
 

• GLT multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till GLT områdesledare i 
speciella områden eller områdesledare. 



• GLT, GMT och GST multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till 
multipeldistriktets ordförande för globalt arbetsteam 
(guvernörsrådsordföranden). 

• GLT distriktskoordinatorer rapporterar till GLT multipeldistriktskoordinatorer. 
 

 


