
 
GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Globalt medlemsteam (GMT) 
Klubbens medlemsordförande  
 
Uppdragsperiod 
 

En vald post med en uppdragsperiod på ett år som klubbtjänsteman och medlem  i 
klubbens styrelse.  

Översikt över 
uppdraget 
 

Som klubbens medlemsordförande (GMT) kommer du att förverkliga Melvin Jones 
dröm - att alla behov kan tillgodoses av en lion- eller leomedlem. Genom att ta upp 
nya medlemmar i klubben kommer ni inte bara att skapa nya vänskapsband utan 
även säkerställa att klubben har en fast grund att stå på när ni hjälper ert samhälle 
och världen. Du kommer att förändra liv!  
 

Insatser för framgång 
 

• Samarbetar med klubbens GLT och GST ordförande och det globala 
arbetsteamets ordförande i klubben (klubbpresidenten) för att främja 
initiativ som fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade 
humanitära hjälpinsatser.  

• Stödjer medlemsretentionen genom att skapa en harmonisk atmosfär i 
klubben. Bidrar till att medlemmarna känner sig som en del av en familj när 
de hjälper sina samhällen.  

• Utvecklar och leder en medlemskommitté som kan hjälpa till att 
implementera medlemsmål och handlingsplaner. 

• Motiverar klubbens medlemmar att bjuda in nya medlemmar och inspirerar 
till positiva medlemsupplevelser. 

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

• Samarbetar med klubbens serviceordförande för att främja 
medlemsmöjligheter i samband med serviceprojekt.  

• Deltar i region-, zon- och distriktsmöten och evenemang.  
• Kontaktar potentiella medlemmar inom rimlig tid.  

 
Mäta framgång 
 

• Genomför minst en medlemskampanj mer än vad som genomfördes 
förgående år. 

• Kontaktar minst två tidigare medlemmar om att återvända till klubben. 
• Ökar det totala antalet medlemmar i jämförelse med förgående år. 
• Behåller 100 % av medlemmarna.  
• Nya medlemmar deltar i ett informationsmöte.  

 
Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Har passion för Lions och ett engagemang för klubbens framtid.  
• Föregår med gott exempel och står aktivt fadder för nya medlemmar. 
• Goda färdigheter i att leda projekt samt goda presentationsfärdigheter. 
• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 

sociala medier). 
 

Rapporteringsstruktur  • Klubbens medlemsordförande (GMT i klubben) rapporterar till GMT 
distriktskoordinator. 

• Klubbens medlemsordförande (GMT), klubbens serviceordförande (GST) 
och klubbens ordförande för ledarutveckling (GLT) rapporterar till det 
globala arbetsteamets ordförande (klubbpresident). 

 


