
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zonordförande                     
Utbildning på egen hand 

 

Avsnitt 1: Översikt över roll och ansvar 
 



ARBETSBOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detta avsnitt är utformat för att ge dig en översikt över posten zonordförande. Efter detta avsnitt 
kommer du att kunna:  

 

• Förstå roller och ansvar för zonordföranden  

• Använda resurser som hjälper dig att uppfylla rollen som zonordförande  
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ROLLEN SOM ZONORDFÖRANDE 
 Posten zonordförande består av tre olika roller. 

• Zonordföranden är administrativ tjänsteman i zonen 

• Zonordföranden är medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté 

• Zonordföranden är medlem i distriktsrådet samt i distriktets GMT och GLT 

 

Nedan finner du en beskrivning av hur din zon kan se ut och hur samarbete sker. 
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KOMMUNIKATION 
Som zonordförande främjar du kommunikation mellan klubbarna i zonen samt mellan 

zonen och distriktet.  
 
 
Skriv dina svar i utrymmet nedan. 

 

1) Vilka är fördelarna med att klubbarna, zonen och distriktet kommunicerar med 
varandra?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) När det gäller kommunikation, vilket är zonordförandens ansvar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Vilken information måste zonordföranden kommunicera till distriktsguvernörens 
team?  
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MÖTEN OCH KLUBBESÖK 
Skriv dina svar i utrymmet nedan. 

Hur många gånger förväntas det att du besöker klubbarna under ditt år 
som zonordförande?  

 

Vad kan zonordföranden uppnå genom att besöka klubbarna? 

 

 

 

 

 

Hur många möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté förväntas 
det att du samordnar under ditt år? 

 

Vilka fler är medlemmar i distriktsguvernörens rådgivande kommitté?  

 

 

Vilket är syftet med och ansvar för distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté? 

 

 

 Vilket är det huvudsakliga ansvaret för distriktsrådet? 

  

Vilket är det huvudsakliga ansvaret för distriktets GMT?  

 

Vilket är det huvudsakliga ansvaret för distriktets GLT?  
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RAPPORTER 
Skriv dina svar i utrymmet nedan. 

Vilken typ av rapporter bör zonordföranden fokusera på när det gäller klubbarna i 
zonen?   

          

          

          

            

 

 

 

Vilken rapport måste zonordföranden fylla i efter varje möte i distrikts-
guvernörens rådgivande kommitté? 

_______________________________________________________________ 

Vem måste erhålla denna rapport?  

 

 

 

 

 

Vilken viktig rapport har zonordföranden tillgång till som medlem i 
distriktsguvernörens team?   

_______________________________________________________________ 

Vilken viktig information finns i denna rapport? 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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RESURSER 
Lions utbildningscenter 

 Kurserna i Lions utbildningscenter hjälper zonordförandena med att utveckla deras 
ledaregenskaper. Rekommenderade kurser: 

 Introduktion till Lions ledarskap 
 Skriva din egen målbeskrivning 
 Handledning 
 Konfliktlösning 
 Beslutsfattande 
 Att lyssna effektivt 

 Effektiva team 
 Mötesledning 
 Tala offentligt 
 Målsättning 
 Teammotivation 
 Tidsplanering 

 Det finns ytterligare kurser som kan hjälpa till, bland annat delegering, konfliktlösning, 
målsättning och tala offentligt.  

 Kurserna är tillgängliga för alla klubbmedlemmar, för att förbättra deras ledar-
egenskaper.    

www.lionsclubs.org – Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Lions utbildningscenter  >  
Lions utbildningscenter 
 
Ledarskapsresurscentret 

 Ledarskapsresurscentret erbjuder många fler verktyg som främjar ledarutveckling.   
 Utbildningsmaterial, presentationer till talaruppdrag och webbseminarier och ledarskap 

finns tillgängliga i Ledarskapsresurscentret.  
www.lionsclubs.org – Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Ledarskapsutveckling 
 
Det globala medlemsteamet (GMT) - tillhandahåller en global struktur för medlems-
utveckling. 
www.lionsclubs.org – Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Det globala 
medlemsteamet  >  Globala medlemsteamet 
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) - tillhandahåller särskilt fokus på ledarutveckling. 
www.lionsclubs.org – Medlemscenter  >  Ledarskapsutveckling  >  Globala ledarskapsteamet  >  
Globala ledarskapsteamet 
 
Center för zon- och regionordförande - ger tillgång till många användbara handlingar, till 
exempel: 

• Handbok för zonordförande 
• Mötesrapport från distriktsguvernörens rådgivande kommitté 
• Information om excellensutmärkelser, planritning för en starkare klubb och andra verktyg 

för att främja starka klubbar 
www.lionsclubs.org – Medlemscenter  >  Leda ett distrikt  >  Zon- och regionordförandecenter 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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SNABBKONTROLL 
Du kommer att bli mer effektiv som zonordförande om du förbereder dig:   
 
Kommunikation:  
 Har du namn och e-postadress till alla klubbpresidenter och klubbsekreterare i 

zonen? 
 
 Känner du till hur klubbarna i zonen kommunicerar med sina medlemmar? 

Möten? Klubbens nyhetsbrev? E-post? Facebook? 
 
Möten och klubbesök: 
 Har du en kalender som hjälper till att planera möten och klubbesök? 

 
 Känner du till när klubbarna i zonen håller sina möten? 

 

Rapporter: 
 Har du tittat närmare på serviceaktiviteterna bland klubbarna i zonen? 

 
 Har du tittat närmare på medlemstrenderna bland klubbarna i zonen? 
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