
LIONS AVANCERADE LEDARSKAPSINSTITUT (2017-2018) 
 KURSPLAN  

SESSIONENS TITEL SESSIONSBESKRIVNING 

Öppningssession 
I den här sessionen gör isbrytaraktiviteter och uppvärmningsövningar det möjligt 
för instruktörerna att utvärdera deltagarnas behov och etablera en bekväm 
inlärningsmiljö för vuxna. 

Ledarskapets 
grundstenar* 

I den här sessionen kommer deltagarna att definiera sin egen förståelse för 
begreppet ledarskap, lära sig forskningsbaserade arbetssätt som ger exempel på 
beteenden hos effektiva ledare och göra en egen bedömning av sina nuvarande 
ledarskapskompetenser. 

Utveckla utmärkta team 

I den här sessionen kommer deltagarna ha möjlighet att diskutera hur man 
utvecklar ett utmärkt team, ett team där medlemmarna inte enbart upplever en 
gemensam framgång utan även finner möjligheter till personlig tillväxt när de 
arbetar tillsammans. 

Marknadsföra Lions 
 

 

Genom diskussion och aktiviteter får deltagarna lära sig fördelarna med att 
marknadsföra Lions och de marknadsföringsstrategier och resurser som är 
tillgängliga för att hjälpa lionmedlemmarna med marknadsföringen.  

Projektledning 
Deltagarna använder en modell med projektplanering för en fallstudie av en 
lionklubb för att kunna utveckla sina kunskaper i projektledning. 

Konfliktlösning 
 

Den här sessionen förbereder deltagarna så att de kan känna igen källor till konflikt 
och olika sätt att lösa konflikter. Deltagarna lär sig riktlinjer och steg för att aktivt 
lösa konflikter inom sina organisationer. 

Delegering 
 

Fördelar och utmaningar med delegering studeras.  I den här sessionen 
introduceras en femstegsmodell för delegering och deltagarna övar på den. 

LCI:s program och 
resurser 

 

Deltagarna utforskar hur mycket de redan kan om LCI:s resurser genom ett livligt 
spel.  Sedan utforskar de en omfattande lista över tillgängliga resurser och delar 
med sig av egna erfarenheter. 

Presentationsförberedelse 
Den här sessionen fokuserar på den förberedelse som behövs för att skapa 
presentationer av hög kvalitet, inklusive att välja lämpliga ämnen, skapa en 
disposition, utveckla stödmaterial och effektiv övning före själva presentationen. 

LCIF 
 

Den här sessionen granskar LCIF-anslag, inklusive ansökningsprocessen för 
anslag.  Den undersöker också sätt genom vilka lionmedlemmar och andra kan 
stödja organisationen. 

Utveckla morgondagens 
lionledare 

 

Deltagarna studerar behovet av ledarskapsutveckling, hur de kan balansera sin 
egen ledarskapserfarenhet och hur de kan använda tillgängliga strategier och 
resurser för att identifiera och utveckla lionledare.   

Fokuserad diskussion 
Dessa informella sessioner ger deltagarna möjlighet att diskutera 
ledarskapsutmaningar och personlig utveckling, identifiera och diskutera lokala 
problem och möjligheter och diskutera nya idéer med varandra. 
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