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Lions Clubs International 
Syften 

 

Att organisera, chartra och ha tillsyn över 

serviceklubbar under namnet Lions Clubs. 
 
Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och 

standardisera administrationen. 

 
Att skapa och upprätthålla en anda av 

samförstånd mellan jordens folk. 

 

Att främja god samhällsanda hos alla 

medborgare. 

 

Att visa aktiv intresse inom civil, kulturell, 

social och moralisk välfärd i samhället. 

 

Att förena klubbarna med band av vänskap, 

gott kamratskap och ömsesidig förståelse. 

 

Att utgöra ett forum där frågor av allmänt 
intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock 
skall klubbarna i politiskt och religiöst 
hänseende vara neutrala. 
 
ATT UPPMUNTRA serviceinriktade personer 

att tjäna på sina hemorter utan personlig 

ekonomisk belöning, och att uppmuntra till 

duglighet och stort etiskt ansvar i både privat-

, affärs- och yrkesliv. 

 

Lions Clubs International 
Vision 

 

ATT VARA DEN GLOBALA LEDAREN avseende 
samhällsservice och humanitär service. 

Lions Clubs International 
ETik 

 
Att visa min tro på min dagliga gärning som 

ett kall och sköta den på ett sätt som skapar 

tillit och förtroende. 

 

Att sträva efter att göra mitt arbete 

framgångsrikt. Jag må be om skälig 

ersättning för min möda, men icke söka 

vinna orättmätiga fördelar. 

 

Att inte köpa mina framgångar på en annans 

bekostnad, och att vara lojal mot mina 

medmänniskor och ärlig mot mig själv. 

 

Att alltid, om tvekan uppstår beträffande 

riktigheten i mitt handlande, uppträda mot 

min nästa som jag önskar att denne skulle 

uppträda mot mig. 

 

GÖR vänskapen till ett mål, icke ett medel. 

Sann vänskap fordrar ingenting för egen del 

och får aldrig göras beroende av ömsesidiga 

tjänster. 

 

Alltid fullgöra mina medborgerliga plikter i 

ord. handling och gärning. Var lojal mot ditt 

land och ditt samhälle i både ord och gärning. 

 

Att bistå dina medmänniskor i deras 

svårigheter. De sörjande behöver ditt 

deltagande, de svaga och nödlidande ditt 

stöd. 

 

Var försiktig med din kritik och frikostig med 

ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ner.
 

Lions Clubs International 

Målbeskrivning 
 

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose 

humanitära behov,  samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. 
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INLEDNING 

Distriktsguvernören uppskattar dina ledaregenskaper. Som ledare i zonen skall du stödja och 
upprätthålla klubbarnas kvalitet. Du säkerställer att klubbar uppfyller både medlemmarnas 
och hemortens behov, följer organisationens stadgar och policyer, känner till det stöd som 
ges av distriktet och strävar efter excellens och kontinuerlig tillväxt. 
 
Som zonordförande är du medlem i distriktets ledarteam, såsom GMT-D och GLT-D. Du är en 
viktig länk mellan klubbarna i zonen och distriktet.  Du motiverar, ger råd och kommunicerar 
med klubbarna och marknadsför distriktsprogram och aktiviteter. Du håller också distriktets 
ledning informerad om klubbarnas aktiviteter och delar de bekymmer och utmaningar som 
klubbarna har.     

 
 
 

ZONORDFÖRANDENS ANSVARSUPPGIFTER 

Som zonordförande är du den administrativa tjänstemannen i zonen. Du är ansvarig inför 
distriktsguvernören och regionordföranden (om tillämpligt). Dina huvudsakliga 
ansvarsuppgifter är att:  
 

• Stödja utvecklingen i klubbarna i din zon,  
• Främja organisationens syften, 

• Vara ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté i zonen och kalla till möten 
i denna kommitté, 

• Tillsammans med distriktets GMT-koordinator, spela en aktiv roll i medlemsutveckling 
såsom att bilda nya klubbar, 

• I samarbete med distriktets GLT-koordinator, spela en aktiv roll i att stödja 
ledarutvecklingsinitiativ genom att informera lionmedlemmar i zonen om de möjligheter 
till ledarutveckling som finns på zon-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå, 

• Utföra andra uppgifter i enlighet med den internationella styrelsens policy, handbok för 
distriktstjänstemän och i andra direktiv. 

 
Ytterligare uppgifter är att:  
 

• Följa upp verksamhet och status bland klubbarna i zonen, 
• Hjälpa klubbar i status quo eller avstängda klubbar att återfå fullgod status, 

• Besöka alla klubbar i zonen och göra en sammanställning av dessa besök för 
regionordförande eller vice distriktsguvernörer och guvernör om det inte finns någon 
regionordförande, 

• Vara informerad om aktiviteter bland alla klubbar i zonen, 
• Föreslå och införa metoder som stödjer alla klubbar i zonen, speciellt status quo-

klubbar, avstängda klubbar, unga klubbar och klubbar med ”prioriterad status”, 

• Främja klubbens excellensprocess, Din klubb på ditt sätt och Planritning för en starkare 
klubb för klubbar i zonen samt ha ett nära samarbete med distriktets GMT-koordinator, 
GLT-koordinator och distriktsguvernörens team för att implementera lämpliga program 
i zonen, 
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• Hjälpa klubbarna i zonen att utbyta idéer om program, projekt, aktiviteter och 
insamlingsaktiviteter, 

• Främja distriktets, multipeldistriktets och internationella program bland klubbarna i 
zonen, 

• Säkerställa att alla klubbar i zonen följer sina stadgar och arbetsordning, 
• Uppmuntra klubbarna till att delta i internationella kongresser, riksmöten och 

distriktsmöten,  

• Samarbeta i harmoni med distriktsrådet, 

• Delta i alla återkommande möten i distriktet. 
 
För ytterligare information, gå igenom utbildningsavsnittet för tillträdande zonordförande 
som finns online i ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats.  

 

 

SAMARBETA MED DISTRIKTSRÅDET 

Som zonordförande är din roll i samarbetet med distriktsrådet att: 
 

• Rapportera de framsteg som klubbarna i zonen gör inom viktiga områden som tagits 
upp på distriktsguvernörens rådgivande kommittés möten,  

• Söka vägledning från distriktsledarna som kan hjälpa klubbarna, 
• Kommunicera evenemang och möjligheter till klubbarna. 
 
Distriktsrådet, som har möten fyra gånger per år, hjälper distriktsguvernören att 
sammanställa administrativa planer som påverkar framgångarna för klubbarna i distriktet. 
Distriktsrådets medlemmar består av:  
 

• Distriktsguvernör 

• Närmast föregående distriktsguvernör 
• Första vice distriktsguvernör 
• Andra vice distriktsguvernör 

• Regionordförande (om denna post har tillsatts under distriktsguvernörens ämbetsår) 
• Zonordförande 
• Distriktssekreterare och distriktskassör (eller distriktssekreterare/kassör) 

• Andra lionmedlemmar i enlighet med distriktets eller multipeldistriktets stadgar och 
arbetsordning  

 
Första och andra vice distriktsguvernör är viktiga medlemmar i distriktets ledningsgrupp. 
Zonordföranden och de vice distriktsguvernörerna bör tillsammans: 

 

• Identifiera klubbar i distriktet som uppmuntran och stöd för att förbättra sina 
serviceaktiviteter, medlemsinformation, medlemsretention eller rekrytering och deras 
dagliga verksamhet, 

• Främja ledarutvecklingsmöjligheter på klubb- och distriktsnivå,  

• Sammanställa och sända in rapporter om klubbarna i zonen till distriktsguvernören, 
andra distriktstjänstemän samt distriktets GMT- och GLT-koordinatorer när så begärs. 
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Regionordförande är en valfri post. Denna ordförande ansvarar för zonerna i regionen. 
Regionordföranden och zonordföranden samarbetar för att säkerställa tillväxt och 
framgångar bland klubbarna i zonen. Tillsammans följer de upp och diskuterar: 

 

• De serviceprojekt som genomförs av varje klubb i zonen, 
• Medlemstillväxt och informationsinsatser i varje klubb i zonen, 

• Interna och externa sätt att kommunicera i varje klubb i zonen, 
• Status för varje klubb och sätt att stärka svaga klubbar, 
• Administrativa och finansiella arbetssätt i varje klubb. 

 
Distriktets sekreterare och distriktets kassör eller distriktets sekreterare/kassör är ansvariga 
för distriktets finanser och administration. Distriktssekreteraren är ofta kontaktperson för 
kommunikation mellan distriktsguvernören och alla distriktsrådets medlemmar, inklusive 
zonordföranden.  Zonordföranden ska kontrollera med distriktssekreteraren om det finns 
meddelanden från distriktstjänstemän och ordförande som bör spridas till klubbarna på 
zonmötet. 

 
Distriktets kommittéordförande samarbetar med distriktsguvernören och distriktsrådets 
medlemmar för att ge klubbarna information, främja distriktets och internationella program 
samt uppmuntra klubbarna i zonen att: 

 

• Sponsra en ny klubb,  

• Genomföra informationsmöten för både nya och befintliga medlemmar, 
• Genomföra en plan för medlemsrekrytering och tillväxt, 
• Behåll befintliga medlemmar, 

• Engagera medlemmarna i klubbens aktiviteter,  
• Publicera information om aktiviteter på ett effektivt sätt på deras hemorter,   

• Uppmuntra nuvarande och blivande ledare i klubbarna, 
• Använda ledarutvecklingsmaterial som finns på webbplatsen. 

 
 
 

SAMARBETE MED DET GLOBALA MEDLEMSTEAMET (GMT)  
OCH GLOBALA LEDARSKAPSTEAMET (GLT) 

Det globala medlemsteamet (GMT) och det globala ledarskapsteamet (GLT) arbetar 
parallellt för att öka antalet medlemmar och förbättra ledarutveckling. GMT:s syfte är att 
öka antalet medlemmar och antalet klubbar samt hjälpa klubbar att bli så framgångsrika 
som möjligt. GLT:s syfte är att identifiera och utveckla effektiva ledare genom aktiva 
utbildnings- och ledarskapsinitiativ.  
 
Både GMT och GLT har ett nära samarbete med ledarteamen på distriktsnivå. De 
samordnade insatserna mellan GMT, GLT och ledare i multipeldistrikt och distrikt fokuserar 
på regional tillväxt och utveckling, bland annat att öka antalet medlemmar, stärka 
klubbarnas status och förbättra ledarnas kvalitet på alla nivåer i organisationen. 
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Struktur för GMT och GLT på distriktsnivå 

Alla deldistrikt har ett GMT och ett GLT som består av GMT-distriktskoordinator och GLT-
distriktskoordinator samt distriktsguvernörens team. Region- och (om tillämpligt) 
zonordförande fungerar tillsammans med första vice distriktsguvernören som den primära 
kontaktpersonen mellan GMT och distriktsguvernörens team. Andra vice 
distriktsguvernören fungerar som den primära kontaktpersonen mellan GLT och 
distriktsguvernören team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. 
Distriktets GMT och GLT samarbetar.  Information om sammansättningen av distriktets GMT 
finns i kapitel X (Extension) stycke K i styrelsens policymanual. 

 
Som medlem i distriktets GMT kommer du att ha ett nära samarbete med 
multipeldistriktets och distriktets ledare för att: 

• Främja medlemsresurser bland klubbarna, 
• Främja och identifiera klubbar som vill delta i Klubbens excellensprocess (CEP), 
• Säkerställa att klubbarnas medlemsordförande känner till sin roll och sina 

ansvarsområden,  

• Identifiera samhällen där man kan bilda nya klubbar, 
• Betona betydelsen av att engagera medlemmarna i nya och befintliga serviceprojekt, 

• Uppmuntra klubbar att sammanställa en plan för medlemstillväxt och främja deras 
aktiviteter på hemorten, 

• Kommunicera behov av medlemsutveckling och framgångsrika strategier till de övriga 
medlemmarna i distriktets GMT. 

 
Som aktiv medlem av GLT-D innefattar dina primära ansvarsområden: 

 

• Identifiera potentiella ledare på klubbnivå, 

• Kommunicera tillgång till och främja deltagande i utbildning och 
ledarutvecklingsmöjligheter, 

• Uppmuntra att engagera nya ledare för ledaransvar, 
• Samarbeta med GLT-D för att säkerställa att utbildning av klubbtjänstemän genomförs 

på ett effektivt sätt, 

• Kommunicera utbildnings- och utvecklingsbehov till de andra GLT-D-medlemmarna. 
 

Som zonordförande är ditt engagemang en viktig del av framgången och tillväxten i klubben, 
trivseln bland medlemmarna, och i arbetet med att identifiera och utveckla nya ledare.  

 

 
 

SAMARBETA MED KLUBBARNA 

Zonordförande ska hålla klubbarna i zonen informerade om zonens, distriktets, 
multipeldistriktets och internationella evenemang och möjligheter till utbildning då 
förvarning om evenemang leder till bra deltagande. Kommunikation med klubbarna kan ske 
genom att: 
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• Skicka ut en månatlig evenemangskalender, 
• Tillhandahålla en evenemangskalender till varje möte i distriktsguvernörens rådgivande 

kommitté, 

• Ta med viktiga datum i distriktets nyhetsbrev, 
• Skicka påminnelser till klubbtjänstemän via e-post, 

• Använda andra kommunikationsmetoder som har visat sig vara effektiva. 
 

Zonens, distriktets, multipeldistriktets och internationella evenemang samt möjligheter till 
utbildning är till exempel: 

 

• Zonordförandens och distriktsguvernörens besök i klubben, 
• Möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté, 

• Distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser, 
• Information för klubbtjänstemän, 
• Ledarskapsinstitut, 

• Andra evenemang som klubbarna kan delta i. 
 

Att besvara klubbarnas frågor snabbt och effektivt är en viktig del i god kommunikation med 
klubbarna.  Zonordföranden blir ofta drivkraft eller rådgivare när han/hon hjälper klubbarna 
i olika frågor. 

 

 
 

DISTRIKTSGUVERNÖRENS RÅDGIVANDE KOMMITTÉ 

Zonordförande, klubbpresidenter och klubbsekreterare i zonens klubbar är utgör 
distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Zonordföranden är kommitténs ordförande. 
Kommittén informerar ordföranden om ärenden i zonen och gör rekommendationer i 
ärenden som påverkar alla klubbar i distriktet. Zonordföranden vidarebefordrar 
rekommendationerna till distriktsguvernören och till distriktsrådet. Kommittén 
sammanträder minst tre gånger per år. Ett fjärde möte, om det genomförs, kan vara ett 
tillfälle att uppmärksamma nuvarande eller tidigare klubbtjänstemän. Möten i den 
rådgivande kommittén rapporteras till distriktsguvernören genom att använda formulär DA-
ZCM. Ett exempel av detta formulär finns längst bak i denna handbok. 
 
Kommitténs möten ger zonordföranden möjlighet att främja och uppmuntra till enighet 
bland klubbarna i zonen. Vid dessa möten utbyter klubbarna idéer om klubbverksamhet, 
projekt och insamlingsaktiviteter.   
 
Se den nya “Mötesformat för distriktsguvernörens rådgivande kommitté” som finns på sidan 
för zon- och regionordförande på LCI:s webbplats.  
 
 Kommitténs ansvar är att: 
 

• Säkerställa att alla klubbar drivs effektivt och följer Internationella stadgar och 
arbetsordning (LA-1) samt policyer, och att de tillgodoser medlemmarnas behov. 
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• Utbyta idéer om serviceaktiviteter, inspirera till medlemstillväxt, ledarutveckling och 
effektiv klubbverksamhet. 

• Främja de program som erbjuds av distriktet, multipeldistriktet och LCI, 

• Säkerställa att alla klubbar installerar klubbtjänstemän, rekryterar nya medlemmar och 
ger erkännanden för medlemmars framgångar på ett meningsfullt sätt, 

• Uppmuntra klubbar att delta i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser, 
• Främja möten mellan klubbar och uppmuntra klubbar att delta i charterfester och andra 

distriktsevenemang.  
 
 
 

PLANERA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN I RÅDGIVANDE KOMMITTÉN 

Den nya handboken Mötesformat för distriktsguvernörens rådgivande kommitté innehåller 
förslag på fokus för alla tre zonmöten som ska hållas varje år.   
 
Följande checklista kan hjälpa zonordföranden att planera framgångsrika möten:  Tips – 
Använd Checklista för mötesförberedelser i handboken! 
 

• Välj en tid för mötet när en majoritet av klubbarna kan delta. 
• Sänd ut kallelse till mötet i god tid. 
• Förbered en dagordning för varje möte och be någon vara mötessekreterare. 

• Dela ut namnskyltar till alla deltagare. 
• Uppmuntra deltagarna att dela med sig av tankar och idéer. 

• Skicka mötesprotokollet till alla klubbpresidenter och uppmuntra dem till att dela med 
sig av informationen till alla klubbmedlemmar. 

 
Första mötet i den rådgivande kommittén - Fokus på service   

• Internationella presidentens tema 
• Idéutbyte för klubbserviceprojekt 

• Sätt att hitta nya serviceprojekt 
o Bedömning av samhällsbehov 
o Göra slag i saken 
o Planera serviceaktivitetsprojekt för din lionklubb 
o Tillhandahålla samhällsservice  

• Öppen diskussion om klubbars problem och framgångar 
• Verktyg som hjälp för klubbens planering och ledning 
 
Uppmuntra klubben att rapportera sina serviceaktiviteter 

En av de bästa sakerna med att vara medlem i Lions är möjligheten att få hjälpa våra lokala 
samhällen och tillgodose humanitära behov runtom i världen.  Klubbsekreterare ombeds att 
inrapportera klubbens serviceaktiviteter när en aktivitet genomförs.  
Serviceaktivitetsrapportering hjälper oss att mäta vår påverkan och det hjälper våra ledare 
på distrikts- multipel- och internationell nivå att förstå de lokala klubbarnas behov och 
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intressen, det inspirerar andra lionmedlemmar eftersom vi delar med oss av framgångsrika 
aktiviteter och det tillhandahåller ett sökregister där man kan söka efter årets aktiviteter. 
Serviceaktiviteter kan inrapporteras under hela året fram till och med den 15 juli nästa 
verksamhetsår.  Aktiviteter som inrapporterats av klubben kommer att finnas kvar på 
webbplatsen i två år efter det år som aktiviteten genomfördes. 
 
MyLCI används för att inrapportera serviceaktiviteter.  Klubbpresidenter och sekreterare kan 
skicka in och uppdatera information om aktiviteter, och alla klubbtjänstemän som har 
tillgång till MyLCI kan se serviceaktivitetsrapporterna.  När en serviceaktivitet har 
inrapporterats kommer informationen omedelbart att finnas tillgänglig för distriktets och 
multipeldistriktets tjänstemän och ordförande. 

 
Andra mötet i den rådgivande kommittén - Fokus på medlemmar 

• Internationella presidentens tema in relation till medlemsrekrytering 
• Strategier och resurser för att öka medlemsantalet 

o Bara fråga:  Handbok för rekrytering av nya  medlemmar 
o Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen 
o Information för nya medlemmar 
o Nya medlemssponsorers ansvar 
o Intagningsceremonier för nya medlemmar 
o Möjliga områden där nya klubbar kan bildas  
o GMT 

• Öppen diskussion om klubbars problem och framgångar 
• Klubbens excellensutmärkelse 

 
Uppmuntra klubbar att rapportera medlemmar varje månad 

Alla lionklubbar ombeds att rapportera medlemsförändringar varje månad.  Även om det inte är 
några ändringar bör klubbarna rapportera ”Inga ändringar under månaden”.  Månatlig 
rapportering säkerställer korrekt fakturering, utskick av tidningen och annat, utmärkelsekriterier 
och andra förmåner. 
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan skicka in sina månatliga medlemsförändringar på 
webbplatsen MyLCI. Medlemsändringar som inrapporteras via MyLCI registreras omedelbart 
och  det internationella huvudkontoret, distriktets och multipeldistriktets tjänstemän och 
ordförande kan ta del av informationen. Aktuell rapporteringsmånad är öppen för insändande 
av rapporter under hela månaden – från den första till sista aktuella dagen för respektive 
månad. När "inga ändringar finns att rapportera för månaden" väljs kommer efterföljande 
inrapporteringar för den månaden att tillåtas.  Relaterade rapporter uppdateras därefter.  
Rapporteringen stängs den sista kalenderdagen varje månad klockan 24.00 (midnatt) Central 
Standard Time (CST). 
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan även skicka in sina månatliga medlemsändringar via 
pappersformuläret (C-23-A).  Medlemsrapporteringsformulär som tas emot senast den 20 i 
månaden (till exempel 20 juli, 20 augusti) förs in för samma månad.  Pappersformuläret kan 
laddas ner på LCI:s webbplats genom att söka efter Månatlig medlemsrapport eller C-23-A. 
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Pappersrapporten MMR kan skickas till Member Service Center via post, fax eller e-post på 
adressen nedan. 

Member Service Center 
LCI Headquarters, 300 W. 22nd Street Oak Brook Illinois, 60523 USA 
Telefon 630 468 3830 
Fax 630 571 1687  
E-post MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
 

OBS! Panelen Mina uppgifter MyLCI:s startsida visar en länk för att se klubbar i området som 
inte har rapporterat sina medlemmar för månaden. 
 

Tredje mötet i den rådgivande kommittén - Fokus på ledarutveckling 

• Gå till val och installera framtida ledare 
o Hitta potentiella klubbledare 
o Etablera en nomineringskommitté för klubbtjänstemän 
o Bästa arbetssätt för val 
o Planera ett installationsevenemang för klubbtjänstemän 
o Genomföra en årlig revision av klubbens medel 
o Beställa klubbutmärkelser i slutet av året 
o Rapportera klubbtjänstemän för nästa år 
o Planera information för klubbtjänstemän 

• Framhålla resurser för ledarstöd och utveckling 
o Lions utbildningscenter på webbplatsen 
o Utbildning för klubbtjänstemän 
o Lions mentorprogram 
o Webbinarier 
o Poddsändningar och online nyhetsbrev om ledarskap 
o GLT 

• Marknadsföra distriktsmöten och riksmöten 
• Starta en diskussion om klubbars problem och framgångar 
• Gå igenom ansökan och kriterier för att få klubbens excellensutmärkelse med 

klubbtjänstemän 
 

Uppmuntra klubbar att rapportera tjänstemän för nästa år 

Varje år, efter det att en klubb har valt nya tjänstemän, ombeds klubbarna att inrapportera de 
nya klubbtjänstemännen till det internationella huvudkontoret.  När de nya tjänstemännen har 
inrapporterats kommer tjänstemännen att erhålla korrespondens och lämplig tillgång till MyLCI 
och andra resurser.  Vi ber att varje klubb inrapporterar sina nyvalda eller omvalda tjänstemän 
till det internationella huvudkontoret senast den 15 maj varje år.   
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan inrapportera den nya tjänstemannainformationen och 
ändringar via MyLCI:s webbplats. Tjänstemän som inrapporteras via MyLCI registreras 
omedelbart och det internationella huvudkontoret, distriktets och multipeldistriktets 
tjänstemän och ordförande kan ta del av informationen.  
 



 

DA-100.SW 10 

Klubbpresidenter och sekreterare kan även inrapportera sina nya tjänstemän och/eller 
ändringar via pappersformuläret Inrapportering av klubbtjänstemän (PU101). PU101 på papper 
kan laddas ner på LCI:s webbplats genom att söka efter formulär för Inrapportering av 
tjänstemän eller PU101. Pappersrapporten Inrapportering av klubbtjänstemän kan skickas till 
Member Service Center via post, fax eller e-post till adressen nedan. 

Member Service Center 
LCI Headquarters, 300 W. 22nd Street Oak Brook Illinois, 60523 USA 
Telefon 630 468 3830 
Fax 630 571 1687  
E-post MemberServiceCenter@lionsclubs.org  

 
OBS! Panelen Mina uppgifter MyLCI:s startsida visar en länk för att se klubbar i området som 
inte har rapporterat sina tjänstemän för månaden. 
 
 

Efter alla möten 

• Be klubbtjänstemännen att fylla i Arbetsblad för mötesutvärdering som finns i 
handboken. 

• Fyll i Mötesrapport från distriktsguvernörens rådgivande kommitté (formuläret DA-ZCM) 
och skicka det till: 

o Distriktsguvernör 
o GMT-D/GLT-D 
o Regionordförande  
o LCI – englishlanguage@lionsclubs.org 
 

Besöka klubbarna 

Fastställ de specifika behoven i respektive klubb genom att besöka varje klubb i zonen minst 
en gång under året. Lyssna uppmärksamt på de frågor medlemmarna tar upp och ge 
konstruktiva råd. Dokumentera det som har diskuterats och de förslag du har givit samt följ 
upp framstegen i respektive klubb.  
 
Kännetecknen och arbetssätt i aktiva klubbar jämfört med nedåtgående klubbar är mycket 
olika: Välfungerande klubbar: 
 

• Är välorganiserade 
• Har regelbundna möten 

• Har medlemmar som är entusiastiska och som är stolta över klubben 
• Upplever ständig medlemstillväxt 
• Engagerar medlemmarna i aktiviteter som är meningsfulla för dem 

• Sponsrar många serviceprojekt som tillgodoser behov i samhället 
• Genomför framgångsrika insamlingsaktiviteter 

• Upprätthåller starka PR-program i samhället 
• Involverar och engagerar medlemmar som är intresserade av att bli ledare 
• Betalar sina medlemsavgifter inom föreskriven tid och har sällan obetalda skulder 

• Skickar in den månatliga medlemsrapporten inom föreskriven tid 
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Tala med klubbarna om de resurser som finns tillgängliga för att öka antalet medlemmar 
och utveckla ledare samt uppmärksamma klubbens insatser vid ditt besök. Var beredd på att 
vara drivkraft, rådgivare och kommunikatör vid dina klubbesök.  

 
Som drivkraft bör zonordföranden: 
 

• Uppmärksamma klubbens framgångsrika serviceprojekt och PR- 
evenemang 

• Uppmuntra laganda och enighet bland klubbmedlemmarna 
• Förklara den stora betydelsen av att respektera och samarbeta med andra medlemmar 

• Uppmuntra medlemmarna att delta i distriktets evenemang, konferenser och träning 
• Uppmuntra medlemmarna att ta sig an ledarposter 

 
 
Som rådgivare bör zonordföranden: 
 

• Erbjuda vägledning och stöd till klubbarna 
• Informera klubbarna om de resurser som finns tillgängliga från organisationen och i 

samhället 

• Lyssna till klubbarnas frågor och/eller problem 

• Erbjuda möjliga lösningar av missförstånd och problem i klubben 
• Ge vägledning till de klubbar som befinner sig i status quo eller finansiell avstängning 
• Erbjuda vägledning till de klubbar som upplever svårigheter 

• Uppmuntra starka och framgångsrika klubbar att sätta upp högre mål 
 

Som kommunikatör bör zonordföranden: 
 

• Informera klubbarna om evenemang i distriktet och i multipeldistriktet och möjligheter 
till träning 

• Ge förslag på hur klubbarna kan delta i distriktets evenemang 

• Rapportera om klubbarnas aktiviteter till distriktstjänstemännen 
• Främja Lions Clubs Internationals syften 

 

HJÄLPA KLUBBAR SOM HAR PROBLEM 

Som zonordförande kan du samarbeta med distriktets ledarteam för att övervaka hur friska 
lionklubbarna är i zonen.  Du kan bli ombedd att hjälpa klubbarna så att de undviker att 
sättas i status quo eller ge dina synpunkter på hur klubbar som distriktsguvernören 
rekommenderar för status quo fungerar.  Du kommer också att ge direkt stöd till klubbar i 
status quo för att återaktivera dem och se till att de fullgör sina skyldigheter.    

 
Klubbar som har problem finns i fyra kategorier:  Status Quo, prioriterad status, skyddande 
status och finansiell avstängning.  Policyn för dessa anges nedan.  Status anges också i 
bedömningsrapporten för klubbstatus. 
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Status Quo-klubbar 

Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens charter, rättigheter, privilegier och 
skyldigheter. Den verkställande administratören, och divisionerna utsedda av den 
verkställande administratören har, på den internationella styrelsens vägnar, rätt att försätta 
lionklubbar i status quo och att frisläppa lionklubbar från status quo. Syftet med status quo 
är att stoppa verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina skyldigheter som lionklubb tills 
det att orsaken till att klubben har placerats i status quo har retts ut eller tills det att 
klubben läggs ned.   
Lionklubbar kan placeras i följande status quo-kategorier:  

• Underlåtenhet att följa organisationens syften, som lionklubb handlat på ett olämpligt 
sätt, till exempel (men inte begränsat till) att inte lösa konflikter i klubben eller varit 
involverad i juridiska tvister. 

• Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som lionklubb, till exempel (men inte 
begränsat till) att inte genomföra klubbmöten regelbundet eller underlåtenhet att sända 
in den månatliga medlemsrapporten under tre månader i följd.  

• Klubben finns inte eller är påhittad.   

• Klubben har begärt att få lägga ned sin verksamhet eller gå samman med en annan 

klubb.  

 

Även om klubbar har placerats i status quo av nämnda skäl kan distriktsguvernörer också 
begära att en klubb placeras i status quo om den inte uppfyllt kraven på en lionklubb.  Dessa 
krav måste godkännas av första vice distriktsguvernören och zonordförande. Tillräcklig 
information, som demonstrerar att klubben inte följer internationella stadgar och 
arbetsordning eller den internationella styrelsens policymanual, samt vilka åtgärder som 
vidtagits av DG-teamet, måste skickas in tillsammans med begäran.  Begäran måste 
ankomma senast 90 dagar före distriktsmötet/riksmötet. Klubben kommer att försättas i 
status quo när det finns betydande dokumentation som visar att klubben inte följer de 
internationella stadgarna och arbetsordningen.  
 

a. Då klubben är i status quo kan den inte:  

1. Genomföra serviceaktiviteter,  

2. Genomföra några insamlingsaktiviteter.  

3. Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller 

internationellt,  

4. Delta i någon typ av omröstningsförfarande utanför klubben,  

5. Stödja eller nominera kandidater i distrikt, multipeldistrikt eller på internationell 

nivå,  

6. Sända in den månatliga medlemsrapporten eller andra rapportformulär.  

7. Vara fadder för en lionklubb eller bilda en leo- eller lionessklubb. 

  

b. Alla tänkbara åtgärder skall vidtas för att hjälpa de klubbar som befinner sig i status 
quo innan deras charterbrev återkallas. Följande rutiner skall följas för att ge hjälp 
och stöd till klubbar som befinner sig i status quo:  
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1. Distriktsguvernörens team eller koordinatormedlem ska omedelbart inleda ett 

samarbete med klubben med målet att klubben skall frisläppas från status quo. 
Distriktsguvernörens team måste hålla distriktsguvernören informerad om de 
framsteg som gjorts bland de klubbar i zonen som befinner sig i status quo. 

2. Om det är till hjälp kan distriktsguvernören utse en Certified Guiding Lion för att 
hjälpa klubben att återfå fullgod status. Guiding Lion måste vara godkänd av 
både klubben och DG-teamet.    

3. Distriktsguvernören eller samordningslion måste följa framstegen och skriftligen  
informera LCI:s huvudkontor om vilka framsteg som görs eller rekommendera 
att klubben läggs ned.   

 
c. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:  

1. Reda ut orsakerna till att klubben har placerats i status quo.   

2. Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och 
internationella konton,   

3. Skicka en ifylld återaktiveringsrapport för att rapportera ändrat behov av 
medlemmar eller ledare. (Återaktiveringsrapporten finns på organisationens 
webbplats.) 

4. Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som helst 

under året.  

5. När en klubb har reorganiserats har den möjlighet att revidera sin 

medlemsförteckning och uppgifterna om tjänstemännen. 

   

d. Nedläggning: Klubbar som inte uppvisar en förbättring eller gör ett allvarligt försök 
att uppfylla internationella stadgar och arbetsordning, och den internationella 
styrelsens policymanual, inom angiven tid kommer att framläggas för den 
internationella styrelsen, vilken kommer att bedöma om klubben ska läggas ner, 
vara kvar i status quo eller återfå sin status som aktiv. 

  

Prioriterad klubbstatus 

Om man är i kategorin Prioriterade klubbar kan medlemmar i distriktsguvernörens team 
(distriktsguvernör, första eller andra vice distriktsguvernör) göra upp till två ytterligare 
klubbesök bekostade av befintlig distriktsguvernörs budget. Placeringen ändrar inte 
klubbens status eller dess rättigheter eller skyldigheter, men innebär att klubbar som 
behöver extra uppmärksamhet kan få mer stöd.   
Prioriterade klubbar inkluderar automatiskt alla klubbar som startats under de senaste 24 
månaderna, klubbar i status quo eller finansiell avstängning och klubbar som har lagts ner 
under de senaste 12 månaderna och som kan återaktiveras.  
Distriktsguvernören kan begära prioriterad status för ytterligare fem klubbar. För att begära 
prioriterad status för klubbar som inte är nybildade, nyligen nedlagda, i status quo eller 
finansiell avstängning enligt ovan, måste distriktsguvernören ange varför mer stöd behövs, 
ha en plan för erforderliga aktiviteter och utse en Guiding Lion för klubben. Denna plan 
måste bli godkänd av klubben, distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören och 
ska sedan skickas till District and Club Administration Division. Klubbarna måste fortsätta 
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betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar som lionklubb, annars riskerar de att stängas av 
på grund av finansiella skäl och bli nedlagda. Om mätbara framsteg inte görs inom sex 
månader kan dessa klubbar förlora sin prioriterade status. En klubb anses ha nått framgång 
när den har uppnått de mål som klubben satte upp när den försattes i prioriterad status.  
Fler än fem ytterligare klubbar kan försättas i prioriterad status om detta godkänns av 
Distrikts- och klubbservicekommittén.  
  

 

Skyddande status  

1. En lionklubb kan placeras i skyddande status på begäran av distriktsguvernören, om 
landet eller det område där lionklubben är belägen har drabbats av: 

  
a. Krig eller annan typ av uppror   
b. Politisk oro  
c. Naturkatastrofer  
d. Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en lionklubb att fungera 

normalt.  
 

2. En lionklubb skall vara placerad i skyddande status i 90 dagar plus i ytterligare dagar om 
så behövs.  
 

3. En lionklubb som är placerad i skyddande status är tillåten att fungera normalt, baserat 
på definitionen av en lionklubbs verksamhet i den internationella styrelsens 
policymanual, men är undantagen från:  

 
a. Betalning av distriktets, multipeldistriktets och de internationella 

medlemsavgifterna.  
b. Insändande av den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär.  
 

Klubben frisläpps från skyddande status när den kan fungera fullt ut, betala  
skulder till distriktet, multipeldistriktet och huvudkontoret och skicka in en 
reaktiveringsrapport. Rekommendation om att frisläppa en klubb från skyddande statu kan 
göras när som helst under året, vid extremt svåra fall kan internationella styrelsen, på 
begäran av distrikts- och klubbservicekommittén, ge eftergift för del av avgifterna. 

  

Upplösning av klubb 

När en lionklubb underrättar det internationella huvudkontoret om att den är nedlagd eller 
vill gå samman med en annan klubb och distriktsguvernören stödjer åtgärden och det inte 
verkar finnas andra alternativ läggs klubben ner automatiskt.   
 
Nedläggning av en klubb kan upphävas inom tolv månader från det datum klubben lades ner 
om orsakerna till nedläggning har retts ut. Alla tidigare avgifter måste betalas. 
Distriktsguvernören eller samordningslion måste skicka in en reorganiseringsrapport för att 
nedläggningen skall upphävas. Begäran om reorganisering som kommer in mindre än 90 
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dagar före ett distrikts- eller multipeldistriktsmöte kan skjutas upp tills det att mötet är 
avslutat.   

 

Finansiell avstängning av klubbar 

Klubbar som har en utestående skuld som är lika med, eller överstiger, USD 20/medlem eller 
USD 1000, och som är äldre än 120 dagar, kommer automatiskt att stängas av. Klubben 
kommer att läggas ner efter den 28:e i månaden efter den månad som klubben stängdes av, 
om full betalning inte har mottagits.  
 
Avstängning är en tillfällig återkallelse av lionklubbens charter, rättigheter, förmåner och 
skyldigheter på grund av en obetald skuld. 
 
LCI informerar distriktsguvernörerna varje månad om vilka klubbar som har stängts av, som 
har återfått aktiv status eller som har lagts ner. Zonordförandena kan hjälpa till att förhindra 
onödig nedläggning av klubbar genom att uppmuntra avstängda klubbar att antingen betala 
hela sin utestående skuld eller att komma överens om en avbetalningsplan med Finance 
Division vid det internationella huvudkontoret. 
 
Det förekommer ganska ofta att bristande betalning inte beror på bristande likvida medel. 
Det händer att klubbtjänstemännen är sjuka eller på tjänsteresa och då inte har kunnat göra 
inbetalningar inom föreskriven tid. Och avsaknad av internationellt kontoutdrag kan försena 
ansökan om betalning. Oavsett orsak är det den individuella lionklubbens ansvar att betala 
medlemsavgifter i tid. 
 
En av de viktigaste uppgifterna för zonordföranden är att säkerställa att alla klubbar i zonen 
har fullgjort sina skyldigheter och betalat sina medlemsavgifter varje år. Zonordförandens 
särskilda insatser inom detta område hjälper klubbarna i zonen, hjälper själva zonen och 
påverkar organisationens finansiella status.  OBS!  MyLCI gör att zonordföranden snabbt kan 
se aktuell finansiell status för alla klubbar i området.   (Från menyn Min zon, välj Klubbar på 
menylistan. På sidan Zonklubbar, klicka på knappen Kontoutdrag knuten till valfri klubb.  
 
När en klubb har satt in pengar på ett av LCI:s konton är  det nödvändigt att klubben skicka 
en kopia av inbetalningskvittot via fax 630-571-1683 eller e-post till 
accountsreceivable@lionrsclubs.org så att kreditering kan ske. Det är viktigt att ange 
klubbens namn, klubbnumret, belopp och syftet med betalningen.   
 
Det är viktigt att klubben regelbundet granskar de kontoutdrag som LCI skickar ut, för att 
verifiera att inbetalda belopp har mottagits och krediterats klubbkontot.  Detta minskar 
risken för att klubben stängs av på grund av finansiella skäl. Klubbtjänstemän kan undvika 
förseningar och förhindra insättningsfel genom att visa och betala enligt kontoutdraget 
online på MyLCI. Det finns på www.lionsclubs.org.  
 

FRÄMJA AKTIVA KLUBBAR 

De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras 
humanitära service, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och 
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förväntningar. De ser till att säkerställa att de alltid ger något värdefullt till sina samhällen 
och sina medlemmar.  
 
Som zonordförande har du möjlighet att främja detta verktyg på klubbnivå. Bekanta dig med 
följande program och gör dig tillgänglig som en resurs som kan stödja lionmedlemmarna 
under hela den här processen.   
 
Mer information finns på sidorna zon- och regionordförande på LCI:s webbplats 

 
Din klubb på ditt sätt – Den här handboken hjälper klubbar att återskapa sig och anpassa 
klubbmöten för att passa medlemmarnas behov. 
 
Planritning för en starkare klubb - Precis som alla meningsfulla projekt är det viktigt att 
utveckla och genomföra en plan eller en “planritning” som vägleder er. Er Planritning för en 

starkare klubb tillhandahåller vägledning för att öka er betydelse för hemorten och få mer 
nöjda medlemmar. De tre enkla stegen utgör en praktisk metod för att förbättra det som 
fungerar, fasa ut det som inte fungerar längre och genomföra nya initiativ. När klubbar 
skapar en välgrundad Planritning för en starkare klubb, engagerar sig för att genomföra den, 
regelbundet går igenom planen och bedömer behov och förfinar åtgärderna, uppnår de 
både kort- och långsiktiga mål.  

 
Klubbens excellensprocess (CEP) - Vår Klubbens excellensprocess (CEP) är ett 
seminarieprogram som ägnar sig åt klubbförbättring. En CEP-kurs kan genomföras i ett av 
två format: CEP Pro, som leds av en utbildad instruktör, eller CEP Lite, som leds av en 
medlem i klubben. I en fyrstegsprocess kommer deltagande klubbar att identifiera lokala 
samhällsbehov, genomföra en enkät om medlemmarnas klubbupplevelse, använda resurser 
och ta fram handlingsplaner. För mer information, besök LCI:s webbplats.  
 
Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2), är klubbens huvudsakliga och 
viktigaste riktlinjer. Detta dokument beskriver struktur, uppgifter och ansvar för lionklubben 
och dess tjänstemän och är en grundläggande vägledning för klubbens verksamhet. 
 
Handbok för klubbtjänstemän  ger klubbtjänstemännen grundläggande information om 
deras ansvar och uppgifter. Klubbtjänstemännen kan läsa och ladda hem denna handbok 
från Klubbresurscentret på organisationens webbplats. 
 
Nyhetsbrev såsom tidningen LION som alla lionmedlemmar får. Lions Newswire, ett 
månatligt nyhetsbrev på organisationens webbplats, håller medlemmar över hela världen 
informerade om viktiga evenemang, ändringar i organisationens policy och nyheter om 
Lions evenemang och aktiviteter. Medlemmar kan läsa Lions Newswire varje månad på LCI:s 
webbplats.  

 
Ledarskapsresurscentret (LRC),  tillgänglig på organisationens webbplats, erbjuder verktyg 
för ledarutveckling och resurser för att stödja och utveckla ledarfärdigheter bland 
lionmedlemmarna.  
 



 

DA-100.SW 17 

Hur utvärderar du din klubb?  (ME-15B) är tillgänglig på organisationens webbplats. Den 
innehåller ett antal frågor för att hjälpa klubben att fastställa styrka och svaghet i klubben. 
Klubbarna kan sammanställa en plan med förbättringar, baserat på resultatet i enkäten. 
 
E-klubbhuset  - Lionmedlemmar runtom i världen kan använda en ny resurs på Internet i e-
klubbhuset. E-klubbhuset gör det möjligt för klubbarna att gratis öka sin närvaro på webben 
genom att använda tomma fält och förformaterade mallar som enkelt ger klubbarna en 
webbplats som ser snygg och tekniskt avancerad ut.  E-klubbhuset innehåller en enhetlig 
profil avseende färger och logotyper och varje klubb kan anpassa sina egna sidor. E-
klubbhuset innehåller en första sida, klubbens kalender, fotogalleri, lista över 
klubbtjänstemän och kontaktinformation. Ytterligare fem sidor kan läggas till, Det är upp till 
klubben att lägga in information och bestämma hur den ska användas. Uppmuntra 
klubbarna att lägga upp sin egen webbsida i e-klubbhuset.  

 
 
 

GE ERKÄNSLA FÖR INSATSER 

Erkänsla är ett beteende som är djupt rotat i Lionandan. Medlemmarna förtjänar erkänsla, 
antingen personlig eller i grupp. Erkänsla motiverar frivilliga, ökar deras självförtroende och 
får dem att känna sig uppskattade. Erkänsla kan vara ett diplom, en nål, ett tygmärke eller 
annan konkret sak. Det kan också komma i form av ett enkelt tack, en uppskattande gest, att 
den frivilliges insats bekräftas under ett evenemang eller i tryck eller ett annat informellt 
sätt att ge ett erkännande. Erkänslan bör vara lämplig, utdelad i rätt tid och ärligt menad.  
 
Handboken Konsten att ge erkänsla ger en översikt över fördelarna med formell och 
informell erkänsla och 70 idéer för att ge en medlem erkänsla. 
 
Organisationen erbjuder ett stort antal olika typer av erkänsla till medlemmar och klubbar. 
På LCI:s webbplats finns information om program och utmärkelser för aktiviteter. Besök 
Utmärkelsesidan på LCI:s webbplats.  
 
Vår Klubbens excellensutmärkelse ger erkännande till presidenten och klubbens 
ledarskapsteam för deras insatser.  Zonordföranden bör vara bekant med utmärkelsens 
kriterier och främja den bland klubbarna. Utmärkelseansökan finns på LCI:s webbplats. 
  
Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb – Utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb ger 
erkännande till medlemmar som bidragit till att återuppbygga en befintlig klubb eller 
återfört en nedlagd eller status quo-klubb till aktiv och livskraftig status. För att kvalificera 
måste distriktet skicka in ett speciellt nomineringsformulär.  Distriktsguvernören kan inte 
tilldelas denna utmärkelse. Kraven för utmärkelserna finns på LCI:s webbplats.  

 

RESURSER TILL DIN HJÄLP SOM ZONORDFÖRANDE 

Lions Clubs Internationals webbplats, med adress www.lionsclubs.org, är ett viktigt verktyg 
för klubbarna. Webbplatsen innehåller grundläggande information om organisationens 
program, kontaktinformation och e-postadresser till det internationella huvudkontoret, 
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matriklar och möjlighet att beställa klubbrekvisita. Många publikationer, formulär och 
rapporter kan laddas hem från webbplatsen. Vårt Klubbresurscenter är en källa till riklig 
information och formulär som klubbtjänstemän kommer att behöva under året. Vårt 
Distriktsresurscenter har liknande information för tjänstemän på distriktsnivå. Det finns 
även ett zon- och regionordförandecenter  med resurser. 

  
 

WEBBPLATSEN MYLCI 

Webbplatsen MyLCI på http://mylci.lionsclubs.org/ är ett verktyg som används av 
klubbtjänstemän för att upprätthålla medlemsnamn, adresser och telefonnummer, granska 
och betala LCI:s kontoutdrag, skriva ut medlemskort, följa upp klubbens serviceaktiviteter, 
granska olika rapporter, medlemsregister, skapa medlemslistor för utskick, utse nästa års 
tjänstemän och rapportera medlemmar.  
 
Tillgången till information och de olika funktionerna på webbplatsen baseras på 
användarens nuvarande roll inom organisationen, det krävs därför att användaren loggar in 
med hjälp av ett registrerat användarnamn och lösenord.   
 
Några korta videor finns tillgängliga på engelska för att vägleda tjänstemän som vill lära sig 
mer om MyLCI. 
 

MyLCI Introduktion En översikt av MyLCI:s 
grundläggande funktioner . 

LCI Logga in och registrering Visar hur man skapar ett 
användarnamn och ett lösenord 
för LCI:s webbsidor. 

Använda webbplatsen MyLCI Visar hur man navigerar och 
använder hjälpfunktionerna på 
MyLCI. 

 
Efter inloggning på MyLCI har nya tjänstemän tillgång till en utbildningssida vilken hjälper 
dem att lära sig mer om hur man använder webbplatsen. 
 

 

BEDÖMNING AV KLUBBARNAS STATUS  

Bedömning av klubbstatus skickas till distriktsteamet andra veckan i varje månad och den 
innehåller information om antal medlemmar, rapporter, betalningar och donationer i en och 
samma rapport. Problemområden markeras i rött. Områden där klubbarna har uppnått goda 
resultat markeras i grönt. Rapporten är ett viktigt verktyg för distriktets team att följa upp 
klubbarnas framgångar. 
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UTMÄRKELSER TILL ZONORDFÖRANDE  

Excellensutmärkelse för distriktsguvernörens team   - Den här utmärkelsen ger erkänsla till 
till distriktsguvernörsteam som uppfyller excellenskriterierna inom områdena hjälpinsatser, 
medlemstillväxt, kommunikation, ledar- och klubbutveckling. I de distrikt som tilldelas 
utmärkelsen skall distriktsguvernören fastställa vilka medlemmar i teamet som har gjort sig 
förtjänta av speciell erkänsla För att kunna nominera zon- eller regionordförande måste 
distriktsguvernören i förväg ha inregistrerat verksamhetsårets zonordförande och 
regionordförande via MyLCI.  
 
Presidentens utmärkelser för zon- och regionordförande - Zon- och regionordförande kan 
verkligen göra en insats med att hjälpa klubbar utöka sina hjälpinsatser, få fler medlemmar 
och uppnå målen. För med information besöker du Presidentens utmärkelser för zon- och 
regionordförande   

 
 

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORETS ORGANISATION 

Internationella huvudkontoret är indelat i flera grupper som stödjer liknande mål och har ett 
naturligt samarbete i sina arbetsrelationer.   
Webbplatsen är ett viktigt verktyg för klubb- och distriktstjänstemän. Det finns hundratals 
sidor med information, vilka är organiserade på ett översiktligt sätt. Nya sidor och ny 
information tillkommer varje månad. 
 
Följande beskrivning av divisionerna vid det internationella huvudkontoret kan också hjälpa 
medlemmarna att kontakta rätt division. Telefonnumret till det internationella 
huvudkontoret är +1 630 571 - 5466. 

 
 

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN VID DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 

Administrativ chef  

Administrativa chefen på Lions Clubs International leder administrationen och 
verksamheten på internationella huvudkontoret. Administrativa chefens främsta ansvar är 
att, genom organisationens personal, genomföra vår policy och det arbetssätt som 
upprätthåller organisationens och stiftelsens vision och syften. 

  
Administrativa chefen: 

  
• Leder aktiviteterna i internationella huvudkontorets grupper samt personalen,  

• Samarbetar med internationella presidenten, den verkställande kommittén och 
internationella styrelsen för att säkerställa att organisationens globala aktiviteter 
och lionandans utveckling överensstämmer med Lions filosofi och policy,  
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Sekreterare  

Sekreteraren genomför och följer upp de bestämmelser organisationen måste följa samt 
sammanställer och distribuerar officiella protokoll från möten i den internationella styrelsen 
och verkställande kommittén. 

  
Kassör  

I kassörens uppgifter ingår bland annat att skydda, förvalta och placera organisationens 
medel och andra tillgångar i enlighet med den internationella styrelsens policy. Kassören är 
också ansvarig för budgetberedning samt revision av utgiftsräkningar insända av 
internationella tjänstemän och direktorer.  

 
LCIF:s verkställande administratör  

Den verkställande administratören för Lions Clubs International Foundation ansvarar för 
stiftelsens administration, vilken är en separat välgörenhetsenhet som är skattebefriad. 
LCIF:s verkställande administratör arbetar tillsammans med LCIF:s ordförande och LCIF:s 
förtroenderåd för att realisera stiftelsens syfte att stödja lionklubbarnas humanistära 
insatser, både lokalt och globalt.  

 
ARBETSLAG VID DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 

DISTRICT AND CLUB SERVICE & LEADERSHIP DEVELOPMENT GROUP  

District and Club Administration 

E-post: districtadministration@lionsclubs.org  
Hanterar administration av distrikt och klubbar över hela världen. Tillhandahåller 
språkservice på organisationens officiella språk. Utfärdar excellensutmärkelse till 
distriktsguvernörens team, klubbens excellensutmärkelse och stödjer klubbutveckling 
genom att tillhandahålla Guiding Lion-programmet och utmärkelser för återuppbyggnad av 
klubbar. Eurafrican Department är en viktig resurs för medlemmarna i distriktsguvernörens 
team. 

  
Leadership 

E-post: leadership@lionsclubs.org  
Utformar, utvecklar, genomför och utvärderar ledarskapsprogram, seminarier och 
konferenser på internationell nivå, multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå. 
Tillhandahåller möjligheter till onlineutbildning (Ledarskapsresurscenter: 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php) samt 
kursplaneverktyg och resurser som används lokalt. Stödjer och samarbetar med det globala 
ledarskapsteamet (GLT) för att identifiera och uppfylla utbildnings- och utvecklingsbehov 
bland lionmedlemmar runtom i världen. 
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GLOBAL DEVELOPMENT GROUP 

E-post: globaldevelopment@lionsclubs.org 
 

Service Activities 
E-post: programs@lionsclubs.org 
Stödjer lion- och leomedlemmar när de genomför viktiga serviceprojekt och aktiviteter 
genom att tillhandahålla resurser för projektplanering. Servicekategoriererna inkluderar för 
närvarande barn, ungdomar, hälsa, miljö och internationella relationer samt specialinitiativ 
såsom hundraårsjubileets hjälputmaning och läsprogrammet. Divisionen samlar även in 
information lion- och leomedlemmarnas aktiviteter genom serviceaktivitetsrapporten. 
Denna information hjälper organisationen att demonstrera hur lion- och leomedlemmarnas 
lokala insatser positivt påverkar globala prioriteringar. Divisionen för serviceaktiviteter 
består av Programs & Service Initiatives Department och Leo Club Program Department. 

 
Marketing and Membership 

 
Membership 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 
Leder och initierar medlemmarnas och medlemkommittéernas insatser för att fastställa en 
standard för medlemskap och program för att rekrytera nya medlemmar till organisationen.  
Ansvarar för GMT och verksamhetsfunktioner. 

 
Public Affairs 
E-post: pr@lionsclubs.org 
Leder PR-aktiviteter som till exempel kontakten med allmänheten och media.  Hanterar all 
ljud/videoproduktion och tillhandahåller kreativa förslag gällande uppmärksammade 
evenemang och program som till exempel hundraårsjubileet och Lions dag med FN, m.m. 

 
 

Marketing 
E-post: marketing@lionsclubs.org 
Leder, utvecklar och genomför marknadsföringsstrategier för att stödja viktiga program 
inom organisationen, som till exempel nya initiativ för klubbar, medlemmar och 
hjälpinsatser. Avdelningen marknadsför även program för erkänsla och andra viktiga Lions-
program.  Ansvarar för den grafiska avdelningen. 

 
Communication 
E-post: communications@lionsclubs.org 
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Leder all intern och extern kommunikation, annonsering, varumärkeshantering och 
organisationens budskap.  Detta omfattar all onlinekommunikation och tidningen LION. 

 

TREASURY, FINANCIAL & BUSINESS OPERATIONS GROUP 

Finance  

E-post: finance@lionsclubs.org  
Hanterar organisationens resurser, både personer och pengar. Ansvarar för organisationens 
finansiella policy och verksamhet, till exempel bankonton, överföring av medel, 
bokföringsfunktioner och investeringar. Utför olika finansiella tjänster för medlemmarna. 

 
  

Information Technology  

E-post: informationtechnology@lionsclubs.org  
Tillhandahåller teknisk service,som till exempel teknisk infrastruktur, medlemssystem och 
finansiella system, ett affärssystem för rapportering, webbplatser för medlemsservice bland 
annat MyLCI, kommunikationssystem, dokumenthanteringssystem, administration av klubb-
, tjänstemanna- och medlemsinformation, stöd till distrikts/riksmöten och den 
internationella kongressen samt stöd till personalen och medlemmar (website: 
www.lionsclubs.org).  

 
 

Club Supplies and Distribution  

E-post: clubsupplies@lionsclubs.org  
Ansvarar för lagerhållning, marknadsföring och försäljning av klubbrekvisita över hela 
världen. Hanterar organisationens licensprogram. Samordnar avdelningar som marknadsför, 
fakturerar, anskaffar, skickar ut och inventerar Lions klubbrekvisita över hela världen.  

 
 

ANDRA ARBETSLAG VID DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 

Convention  

E-post: convention@lionsclubs.org  
Utvecklar, hanterar och samordnar all logistik och alla större aktiviteter i samband med 
internationella kongressen, DG Elect-seminarier och den internationella styrelsens möten.  

 
Legal  

E-post: legal@lionsclubs.org  
Ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala varumärkesregistreringar, det 
globala försäkringsprogrammet, riskhantering och domstolsärenden. Tillhandahåller 
vägledning och råd till Lions medlemmar om organisationens stadgar och arbetsordning 
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samt styrelsens policy, till exempel distriktsval, kandidatur till posten som internationell 
direktor, lösning på tvister och klagomål rörande stadgarna. 

 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION  

Webbplats: www.lcif.org E-post: lcif@lionsclubs.org  
Ansvarar för stiftelsens administration, till exempel marknadsföring, investeringar, 
beviljande av anslag i samarbete med förtroenderådet och den internationella styrelsen. 
Stiftelsen ansvarar även för katastrofanslag, SightFirst-programmet, Lions Quest-
programmet och andra humanitära anslagsprogram samt hanterar donationer och 
utmärkelser. 
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Vi tjäna 

 
 

The International Association of Lions Clubs 
 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

Telefon : 630 571 5466 
Fax: 630 571 1693 

E-post : englishlanguage@lionsclubs.org 
www.lionsclubs.org  
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