
DISTRIKTETS MÅL OCH HANDLINGSPLANER 2018-2019  
UTVECKLINGSTID OCH PROCESS 

 
ÖVERGRIPANDE TIDSPLAN 

Under perioden november 2017 och 30 april 2018 kommer första vice distriktsguvernörer/DG Elect 
(1VDG/DG Elect) att: 

• Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. 
o 1VDG/DG Elect kommer att fastställa distriktets mål och handlingsplaner avseende 

medlemsutveckling, ledarutveckling och hjälpinsatsernas påverkan, genom att gå 
igenom de individuella hemuppgifterna, delta i multipeldistriktets utbildning, 
GMT/GLT områdesutbildning och samarbeta med sittande distriktsguvernörens 
team, det globala arbetsteamets respektive multipeldistriktskoordinatorer, i 
förekommande fall, samt det globala arbetsteamets områdesledare. 

• Skicka in slutliga mål och handlingsplaner till LCI 
o När mål och handlingsplaner är slutliga kommer 1VDG/DG Elect att skicka in dem till 

LCI genom att använda webbsidan distriktets mål 2018-2019. (Tillgänglig efter den 
29 januari 2018). 

• Begära genomgång och stöd av distriktets mål 
o 1VDG/DG Elect kommer begära att andra vice distriktsguvernör, distriktets globala 

arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, multipeldistriktets globala 
arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, i förekommande fall, och det 
globala arbetsteamets GLT/GMT/GST områdesledare går igenom och ger stöd av 
distriktets mål, genom att använda webbsidan distriktets mål 2018-2019. 

Insändande på webbplatsen samt granskning av distriktets mål och handlingsplaner avseende 
ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och LCIF ska vara LCI tillhanda senast 
den 30 april 2018.  

 

PROCESS ATT FASTSTÄLLA DISTRIKTETS MÅL OCH HANDLINGSPLANER AVSEENDE LEDARUTVECKLING, 
MEDLEMSUTVECKLING, HJÄLPINSATSERNAS PÅVERKAN OCH LCIF 

1. Gå igenom hemuppgifterna på webbplatsen senast den 29 december 2017 
o Uppgift 1: Utse ditt team 
o Uppgift 2: Distriktsguvernörens mål  
o Uppgift 3: Globala arbetsteamet - Översikt 
o Uppgift 4: Bilda nya klubbar 
o Uppgift 5: Bjud in för att göra skillnad 
o Uppgift 6: Medlemsupplevelsen 

För att erhålla måltidsersättning vid DG Elect-seminariet måste hemuppgifterna vara insända 
senast den 29 december 2017. 
 
NOTERA: Distriktets slutliga mål och handlingsplaner måste vara LCI tillhanda senast den 30 april 
2018 och kommer inte påverka måltidsersättningen vid DG Elect-seminariet. 
 
2. Slutför hemuppgiften inför DG Elect områdesutbildning 
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o Hemuppgiften Resurser och saker att tänka på om målsättning kommer att finnas 
tillgänglig i Lions utbildningscenter. Du kommer att informeras via e-post när kursen 
finns tillgänglig.  
Genomförande av hemuppgiften inför DG Elect områdesutbildning, Resurser och 
saker att änka på om målsättning, kommer inte att påverka måltidsersättningen vid 
DG Elect-seminariet, 
 

3. Sammanställ preliminära mål avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och LCIF genom att använda mallen för smarta mål och 
handlingsplaner 

o Efter det att du har slutfört DG Elects hemuppgifter på webbplatsen och 
hemuppgiften inför DG Elect områdesutbildning börjar du planera distriktets mål. 

o Samarbeta med ditt team, respektive MD-koordinator i det globala arbetsteamet, i 
förekommande fall, och det globala arbetsteamets områdesledare, för att förfina 
dina preliminära mål och handlingsplaner. 

NOTERA: Distriktets mål ska inte vara slutliga förrän 1VDG/DG Elect har deltagit i DG Elect 
områdesutbildning. Ytterligare information kommer att erhållas vid områdesutbildningen, vilken 
kan påverka distriktets mål. Därför rekommenderas det att 1VDG/DG Elect tar med sig en 
preliminär version av distriktets mål och handlingsplaner till utbildningen. 

 
4. Delta i multipeldistriktets utbildning 

o Ta med en kopia av distriktets preliminära mål och handlingsplaner till utbildningen. 
o Notera saker som kan påverka distriktets mål avseende ledarutveckling, medlems-

utveckling, hjälpinsatsernas påverkan och LCIF. 
o Uppdatera mallen för smarta mål och handlingsplaner med ny information och 

justera efter behov. 
o Efter det att programmet har avslutats delar du med dig av uppdaterade mål och 

handlingsplaner med ditt team, respektive MD-koordinator i det globala 
arbetsteamet, i förekommande fall, och det globala arbetsteamets områdesledare.  
Be om deras återkoppling och/eller godkännande av uppdaterade mål och 
handlingsplaner. 

 
NOTERA: Mål och handlingsplaner måste vara LCI tillhanda på webbsidan distriktets mål 
2018-2019 senast den 30 april 2018.  Om du tillhör ett multipeldistrikt eller enkeldistrikt 
som inte kommer att genomföra någon utbildning mellan november 2017 och april 2018 är 
det inget krav att delta i multipeldistriktets utbildning innan du fastställer och skickar in 
distriktets mål och handlingsplaner.  

 
5. Delta i DG Elect områdesutbildning 

o Ta med en kopia av distriktets preliminära mål och handlingsplaner till utbildningen. 
o Under denna utbildning kommer du ha möjlighet att förfina distriktets mål tack vare 

erfarenhetsutbyte med andra 1VDG/DG Elect samt det globala arbetsteamets 
områdesledare. 

o Uppdatera mallen för smarta mål och handlingsplaner med ny information och 
justera efter behov. 
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o Efter det att programmet har avslutats delar du med dig av uppdaterade mål och 
handlingsplaner med ditt team, respektive MD-koordinator i det globala arbets-
teamet, i förekommande fall, och det globala arbetsteamets områdesledare.  Be om 
deras återkoppling och/eller godkännande av uppdaterade mål och handlingsplaner. 

 
6. Fastställ distriktets mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlems-

utveckling, hjälpinsatsernas påverkan och LCIF 
o Samarbeta med ditt team, respektive MD-koordinator i det globala arbetsteamet, i 

förekommande fall, och det globala arbetsteamets områdesledare, för att fastställa 
distriktets mål.  

o Att erhålla deras godkännande och stöd innan du skickar in den slutliga versionen till 
LCI kommer att underlätta processen för granskning och stöd. 

 
7. Skicka in distriktets slutliga mål och handlingsplaner till LCI 

o Använd mallen för smarta mål och handlingsplaner som vägledning samt skicka in 
distriktets mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och LCIF genom att använda webbsidan distriktets mål 
2018-2019. 

o Ytterligare information om denna process kommer att erhållas vid DG Elect 
områdesutbildning. 

 
8. Begär granskning och stöd av distriktets mål och handlingsplaner avseende ledar-

utveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och LCIF 
o 1VDG/DG Elect kommer begära att andra vice distriktsguvernör, distriktets globala 

arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, multipeldistriktets globala 
arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, i förekommande fall, och det 
globala arbetsteamets GLT/GMT/GST områdesledare går igenom och ger stöd av 
distriktets mål, genom att använda webbsidan distriktets mål 2018-2019. 

o Efter insändande av distriktets mål och handlingsplaner på webbplatsen kontaktar 
du sittande (verksamhetsår 2017-2018) andra vice distriktsguvernör, distriktets 
globala arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, multipeldistriktets 
globala arbetsteams GLT-/GMT-/GST-/LCIF-koordinatorer, i förekommande fall, och 
det globala arbetsteamets GLT/GMT/GST områdesledare, för att informera dem om 
Att distriktets mål och handlingsplaner nu finns på webbplatsen för deras 
granskning. 

o Be att de går in på webbsidan distriktets mål 2018-2019 och följer instruktionerna, 
för att granska och stödja distriktets inskickade mål och handlingsplaner.  

o Följ status för granskningsprocessen, genom att använda webbsidan distriktets mål 
2018-2019 och följ upp efter behov. 

o Insändande på webbplatsen samt granskning av distriktets mål och handlings-
planer avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och 
LCIF ska vara LCI tillhanda senast den 30 april 2018.  

Vägledning samt frågor och svar om granskning av mål kommer att finnas på webbsidan distriktets mål 
2018-2019 efter den 29 januari 2018. Kontakta det globala arbetsteamets personal om du har frågor. 
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