
GLOBALT ARBETSTEAM 
Vice konstitutionell områdesledare för globalt medlemsteam (GMT) 

 
Uppdragsperiod  Tre år, framgångar och resultat kan komma att granskas, varefter  utnämningen 

fortsätter eller upphör. 
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Mäta 
framgång 

 

Rekommen-
derade 
kvalifikationer 

Som GMT vice konstitutionell områdesledare kommer du tillsammans med GMT 
konstitutionell områdesledare att främja det globala arbetsteamets initiativ med 
fokus på hjälpinsatser. Du har god förståelse för medlemsinitiativ, framgångar och 
utmaningar i ditt konstitutionella område. Att kommunicera med dina ledare, lyssna 
på dina ledare och förstå områdesspecifika behov kommer att vara nyckeln till 
framgång. Du kommer att vara stolt över vetskapen om att dina insatser på ett 
positivt sätt har påverkat det konstitutionella områdets medlemmar. 

 
• Samarbetar med globala arbetsteamets konstitutionella områdesledare och 

GLT och GST vice konstitutionella områdesledare för att främja initiativ som 
fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade 
humanitärahjälpinsatser. 

• Deltar i ledarskapsforum i området och samarbetar med det globala 
arbetsteamet i det konstitutionella området för att genomföra relevanta 
seminarier, evenemang och  projekt. 

• Meddelar framgångar, möjligheter och behov till GMT konstitutionell 
områdesledare och LCI:spersonal. 

• Säkerställer att områdesledarna skickar in utvecklingsplaner. 
• Följer upp områdesledarnas framstegsrapporter gällande 

utvecklingsplanerna och säkerställer att rapporterna skickas in till de 
konstitutionella områdesledarna i tid, innan den internationella styrelsens 
schemalagda möte.  

• Kommunicerar med områdesledarna via e-post och/eller telefon varje 
kvartal för att följa upp framsteg och identifiera behov/problem. 

• Tillhandahåller fortlöpande stöd och vägledning till områdesledarena.  
• Framställer och distribuerar relevant information till områdesledarna.  
• Uppmuntrar ledare att inkludera olika samhällsgrupper i det globala 

arbetsteamets initiativ. 
 

Vid slutet av varje verksamhetsår, ökar antalet medlemmar genom att: 
• Reducera medlemsminskningen med minst 5%. 
• Öka antalet kvinnliga medlemmar för att stödja LCI:s mål att uppnå 50/50 jämvikt.  

 
• Har passion för Lions, främjar LCI framåt på ett effektivt sätt och har ett 

engagemang för organisationens framtid. 
• Föregår med gott exempel, står aktivt fadder för nya medlemmar och deltar i 

bildandet av nya klubbar. 
• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 

sociala medier). 
• Har deltagit som deltagare eller instruktör vid Lions avancerade 

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

 
Rapporteri-
ngstruktur 

• GMT områdesledare rapporterar till GMT konstitutionell områdesledare med 
GMT vice konstitutionell områdesledare på kopia. 
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