
CERTIFIED GUIDING LION 
ÅTERUPPBYGGNADSBEDÖMNING
För Certified Guiding Lions som fått i uppdrag 
att hjälpa befintliga eller nedlagda klubbar



Grattis till att ha blivit utnämnd till Certified Guiding Lion för att stärka en klubb. Till skillnad från en ny
klubb kan det finnas delar av Guiding Lion-kursen som klubbmedlemmar och tjänstemän redan känner till
och som kan utelämnas. Använd checklistan nedan för att hitta de områden som kan förbättras och
utforma träningen och stödet enligt behoven i din klubb. Sidorna som nämns efter varje del hänvisar till
arbetsboken för Certified Guiding Lion (CGL-1).   

Som Guiding Lion får du en månatlig rapport med bedömning av klubbstatus för att hjälpa dig övervaka
klubbrapportering, medlemstillväxt, klubbens ekonomiska status m.m. För att få rapporten måste du bli
officiellt tilldelad en klubb och ha en aktiv e-postadress. Mer information om tilldelningsprocessen kan du
få från Eurafrican Department på Eurafrican@Lionsclubs.org.  

Klubbnamn: ____________________________________ Bedömningsdatum: __________________________

Känna till klubbens ansvarsområden: Den här delen är för nya klubbtjänstemän som också är nya
lionmedlemmar. Den här delen kan du hoppa över om tjänstemännen är erfarna lionmedlemmar. Det kan
dock vara nyttigt att gå igenom och testa klubbtjänstemännens kunskap för att se till att de känner till
grunderna. 

 JA  NEJ Har tjänstemännen en allmän kännedom om Lions Clubs Internationals struktur, 
målsättningar och historik? 

 JA   NEJ Känner tjänstemännen till alla allmänna ansvarsområden för sin klubb?

Om tjänstemännen är osäkra eller är nya inom Lions ska du gå igenom träningssession ett på sidan 13 i
arbetsboken för Certified Guiding Lion för att se om träning behövs. 

Klubbledning: Kontrollera att klubbtjänstemännen känner till sina roller och ansvarsområden och vilken
träning som finns tillgänglig för att stödja effektiv klubbledning.  

Känner följande tjänstemän till sina ansvarsområden tillräckligt bra för att utföra sina uppgifter på ett
effektivt sätt? 

 JA  NEJ Klubbpresident
 JA  NEJ Klubbsekreterare 
 JA  NEJ Klubbens kassör 

Den månatliga rapporten för bedömning av klubbstatus anger om rapporter har skickats in, om betalningar
har förfallit och om val av tjänstemän har utförts i tid. Se rapporten för att svara på frågorna nedan. 

 JA   NEJ Skickas medlems- och aktivitetsrapporter in regelbundet? 
 JA    NEJ Är klubbens konton uppdaterade? 
 JA    NEJ Har klubben nytt ledarskap varje år (tjänstemännen blir inte omvalda hela tiden)?  

Om det uppstår behov ska du följa träningsprogrammet som börjar på sidan 16 i arbetsboken för Certified
Guiding Lion. Tilldela en mentor för klubbtjänstemän vid behov. I fall där tjänstemän blir omvalda hela
tiden ska du uppmuntra nya lionmedlemmar att anta en tjänstemannaposition och försäkra dem om att de
kommer att få det stöd som behövs för att lyckas. 

Serviceaktiviteter: Service gör medlemmars engagemang meningsfullt och är det absolut viktigaste elementet
för klubbframgång. 

 JA  NEJ Är klubben engagerad i betydelsefulla serviceaktiviteter? 
 JA    NEJ Är dessa aktiviteter synliga och relevanta för samhället? 
 JA    NEJ Finns det andra projekt som medlemmarna hellre skulle syssla med? 



Om serviceaktiviteterna behöver stärkas eller om man behöver identifiera nya projekt ska du följa stegen för
”Gör slag i saken” på sidan 16 eller hålla kursen Tillhandahålla samhällstjänst som erbjuds på Lions
utbildningscenter.  

Kommunikation: En effektiv kommunikationsplan belönar klubbens arbete och gör samhället medvetet om
klubbens aktiviteter. Kommunikation, både intern och extern, måste vara positiv och inbjudande för både
befintliga och potentiella medlemmar. 

 JA    NEJ Marknadsför klubben effektivt de projekt som stöds? 
 JA    NEJ Kommuniceras möten, evenemang och projekt effektivt till klubbmedlemmar? 
 JA    NEJ Har klubben en webbplats? 

Lämpliga resurser inkluderar Handbok för klubbens PR-ordförande, e-klubbhuset och kursen för
klubbsekreterare. Gå även den erbjudna PR-kursen genom Lions utbildningscenter. 

Möten: Möten är kärnan i medlemmarnas klubberfarenhet. Dåliga möten kan förstöra en klubb.
Arbetsboken för Guiding Lion anger medlemsrekrytering som nästa steg men vi rekommenderar att det här
ämnet kan tas bort från träningsprogrammet och i stället tas upp före rekrytering och medlemstillväxt.
Eftersom befintliga klubbar redan träffas är det viktigt att klubben ger en välkomnande atmosfär innan nya
medlemmar rekryteras.  

 JA  NEJ Är möten positiva, meningsfulla och produktiva? 
 JA    NEJ Hålls de regelbundet? 
 JA    NEJ Är de välbesökta?
 JA    NEJ Uppmuntrar man mötesdeltagande?  
 JA    NEJ Involverar möten alla medlemmar? 

Vilka förbättringar kan göras? _______________________________________________________________  

Om behov uppkommer ska du följa punkterna som börjar på sidan 20 i Certified Guiding Lions arbetsbok
för att öka deltagandet och förbättra möten rent generellt. Gå även den erbjudna kursen om att leda
klubbmöten genom Lions utbildningscenter. 

Medlemstillväxt: Medlemstillväxt är troligtvis den största klubbutmaningen för att återuppbygga en klubb
och bör initieras först efter att de andra aspekterna i klubbledning har korrigerats, annars är det sannolikt
att nya klubbmedlemmar lämnar klubben. Se till att alla andra problem har åtgärdats innan ni startar en
medlemsrekryteringskampanj. 

 JA    NEJ Rekryterar klubben aktivt nya medlemmar? 
 JA  NEJ Är alla medlemmar, inklusive nya och befintliga medlemmar, engagerade i projekt

som de tycker är meningsfulla? 
 JA    NEJ Har klubben en medlemsplan? 

Varför lämnar medlemmar klubben och vad behöver justeras för att förbättra retention och tillväxt?

__________________________________________________________________________________________ 

För mer hjälp, se Betydelsen av rekrytering och retention som nämns på sidan 18 i Certified Guiding Lions
arbetsbok och använd er också av en mentor för medlemsordförande som anges på sidan 33. Din GMT-
distriktskoordinator kan också erbjuda hjälp. Ytterligare resurser på webbplatsen inkluderar: värdesätta
medlemsmångfald, medlemsmotivation och effektiva medlemskapsteam i klubbarna (som en fristående
studiedel på webbplatsen). Dessa och andra resurser finns i Ledarskapsresurscentret.  



English Language Department
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
E-post: Eurafrican@lionsclubs.org 
Telefon: +1-630-468-6919

DA-CGL2.SW  6/12

Distriktsstöd: Syftet med distriktets ledarskap är att hjälpa klubbens status och utveckling. Men man måste
vara noga med att klubben stöttar projekt och evenemang som är av intresse för klubbens medlemmar.
Studier visar att välmående klubbar stöder distriktsprojekt som är betydelsefulla för medlemmarna, men de
kan också stjäla energi som behövs för att återuppbygga en svag klubb. 

 JA  NEJ Anser medlemmarna att distriktets ledarskap är positivt och hjälpsamt? 
 JA    NEJ Erbjuder distriktet eller multipeldistriktet träningsmöjligheter som gynnar

klubbtjänstemän och medlemmar? 
 JA    NEJ Deltar klubbtjänstemännen i zonmöten?
 JA    NEJ Kommuniceras distriktets möten och evenemang effektivt till klubbtjänstemännen? 
 JA    NEJ Hindrar distriktets evenemang/projekt klubbmedlemmarna från att stötta sina

egna projekt? 

Vilket stöd kan distriktet ge? ____________________________________________________________________ 

Ytterligare ledarskapsutveckling: Det finns tillfällen när en klubb misslyckas på grund av ledarskapsproblem
som kan vara allt från störande medlemmar till brist på inriktning. Lions Clubs International har många
ledarskapsutvecklingskurser och program för medlemmar för att hjälpa lionledare att bli framgångsrika. Din
GLT-distriktskoordinator kan ge mer information om de träningsmöjligheter som finns. Informera nya och
befintliga medlemmar om de otaliga möjligheter som finns för personlig och professionell tillväxt genom att
delta i de träningsprogram som Lions Clubs International erbjuder. Gå till Lions ledarskapsresurscenter för
mer information.  


