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Kapitel 2    
 
DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 
 
 
Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All 
personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna hjälp 
och råd när så behövs. 
 
Kommunikation till och från det internationella huvudkontoret sker i allmänhet via e-
post. Vi ber dig att läsa igenom och i förekommande fall vidta åtgärder med anledning 
av sådan korrespondens. Gå noga igenom korrespondens som kommer att påverka 
medlemmarna i distriktsguvernörens team, distriktsrådet eller distriktets klubbar och 
dela med dig av informationen med dem. 
 
Organisationens webbplats www.lionsclubs.org innehåller information om 
organisationens program och publikationer samt matriklar över tjänstemän och klubbar. 
Bekanta dig med informationen på webbplatsen. Uppmuntra även klubbarna i distriktet 
att använda organisationens webbplats, bland annat för att finna aktuell information. 
Kapitlet Informationsteknologi i denna handbok innehåller information om hur 
webbplatsen kan hjälpa distriktet och klubbarna. 
 
Slutligen, kom ihåg att personalen vid det internationella huvudkontoret är redo att 
hjälpa distriktsguvernörens team, för att göra organisationen till den effektivaste och 
mest engagerade serviceklubborganisationen i världen. 
 
 
Besök vid det internationella huvudkontoret 
 
Det internationella huvudkontoret är öppet måndag till fredag klockan 08.00 - 16.30. 
Alla medlemmar är välkomna att besöka kontoret. Kontoret är stängt följande 
helgdagar: 
 
Memorial Day (maj) 
Independence Day (4 juli) 
Labor Day (september) 
Thanksgiving Day (november) 
Fredagen efter Thanksgiving  
Fyra (4) jul- och nyårsdagar som kommer att bestämmas av verkställande administratören. 
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Administrativa tjänstemän vid det internationella 
huvudkontoret 
 
Verkställande administratör  
Lions Clubs Internationals verkställande administratör överser det internationella 
huvudkontorets och Lions Clubs International Foundations förvaltning och verksamhet. 
Hans/hennes främsta ansvar är att, genom organisationens personal, följa policy och 
arbetssätt som upprätthåller organisationens och stiftelsens vision och syften. 
 
Den verkställande administratören: 
 

• Förvaltar arbetet i huvudkontorets samtliga arbetslag samt personales arbete. 
• Samarbetar med den internationella presidenten, den verkställande kommittén 

och den internationella styrelsen för att försäkra sig om att organisationens 
globala aktiviteter och utveckling överensstämmer med Lions filosofi och policy. 

 
Sekreterare  
Sekreteraren genomför och följer upp de bestämmelser organisationen måste följa 
samt sammanställer och distribuerar officiella protokoll från möten i den internationella 
styrelsen och i den 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 förstoenderåd för att realisera stiftelsens syfte att stödja 
lionklubbarnas humanistära insatser, både lokalt och globalt. 
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Arbetslag vid det internationella huvudkontoret 
 
District & Club Service and 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 samt utmärkelser för 
återuppbyggnad av klubbar. Eurafrican Department är en viktig resurs för 
medlemmarna i distriktsguvernörens team, se sidan II-6. 
 
Leadership Development 
E-post: leadership@lionsclubs.org 
 
Utformar, utvecklar, genomför och utvärderar ledarskapsprogram, seminarier och 
konferenser på internationell nivå, multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå. 
Tillhandahåller möjligheter till träning på webbplatsen (Ledarskapsresurscentret 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php samt 
kursplaner och resurser som används lokalt.) Stödjer och samarbetar med det globala 
ledarskapsteamet (GLT) för att identifiera och uppfylla Lions behov av träning och 
utveckling i hela världen. 
 
 
Global development group 
 
Membership Development  
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 
 
Ansvarar för administration av alla program om medlemstillväxt och nyklubbildning.  
Utvecklar, implementerar och genomför strategier för nyklubbildning och 
medlemstillväxt. Stödjer det globala medlemsteamet (GMT), vilket samarbetar med det 
globala ledarskapsteamet (GLT) för att främja medlemskap, klubbtillväxt och 
klubbframgångar. Utvecklar och distribuerar rekryteringsmaterial och material och 
utmärkelser för medlemstrivsel.  
 
Public Relations and Communications  
E-post: pr@lionsclubs.org 
 
Samordnar och förenar kommunikationsprogram, till exempel PR, intern och extern 
kommunikation, sociala medier, e-distriktshus och e-klubbhus och tidningen LION. 
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Tillhandahåller stöd till redaktörer och service till organisationens alla bulletiner, 
vägledningar handböcker och audiovisuella material.  
 
Ansvarar för produktion av den engelska och den spanska utgåvan av tidningen LION 
och organisationens publicerade litteratur.  
 
Service Activities  
E-post: programs@lionsclubs.org  
 
Stödjer de globala servicekampanjerna och speciella initiativ (till exempel 
läsprogrammet, 100-årsjubileets hjälputmaning, trädplanteringsprojekt, med mera.) 
Förvaltar program och utvecklar resurser för att hjälpa lionmedlemmar att utföra 
hjälpinsatser inom områdena barn, ungdom (till exempel leoklubbprogrammet), 
synvård, diabetes, miljövård och katastrofberedskap. Använder den information som 
mottas via Lions serviceaktivitetsrapporter på webbplatsen för att bedöma påverkan av 
Lions insatser och övervaka globala servicetrender. Utvecklar partnerskap och 
samarbeten för att öka synligheten och utöka Lions hjälpinsatser och vår påverkan. 
 
Global Strategy 
E-post: globalstrategy@lionsclubs.org  

 
Ansvarar för den strategiska planeringen, medlemsinitiativ, planeringen av 100-
årsjubileet och andra specialprojekt. 

  
Global Partnerships & Government Relations 
E-post:  governmentrelations@lionsclubs.org   
 
Ansvarar för att kartlägga och utveckla partnerskap (privat/offentligt, mellan olika 
regeringar, enheter och myndigheter runt om i världen), öka Lions synlighet och 
resurser och förbättra organisationens program och initiativ. Koordinerar och genomför 
evenemang för att profilera Lions, som till exempel Lions dag vid kapitolium (USA:s 
kapitolium), Lions dag med Förenta Nationerna och andra potentiella 
evenemang/möten med partners. 
 

Treasury, Financial & Business Operations Group 
 
Finance  
E-post: finance@lionsclubs.org 
 
Hanterar organisationens resurser, både  människor och pengar. Ansvarar för 
organisationens finansiella policy och verksamhet, till exempel bankonton, överföring 
av medel, bokföringsfunktioner och investeringar. Tillhandahåller finansiella tjänster till 
medlemmarna. 
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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 medlemmarna. (webbplats: 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. 
 
 

Övriga arbetslag vid huvudkontoret 
 
Convention  
E-post: convention@lionsclubs.org 
 
Utvecklar, hanterar och samordnar alla större aktiviteter och tilldelar hotellrum vid 
internationella kongresser och den internationella styrelsens möten. 
 
 
Legal  
E-post: legal@lionsclubs.org 
 
Legal Division ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala 
varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och 
domstolsärenden. Dessutom tillhandahåller divisionen vägledning och råd till Lions 
medlemmar om stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens policy, 
till exempel distriktsval, kandidatur till posten internationell direktor, konfliktlösning och 
konstitutionella klagomålsärenden.  
 
 

Lions Clubs International Foundation 
Webbplats: www.lcif.org  
E-post: lcif@lionsclubs.org 
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Ansvarar för stiftelsens administration, till exempel marknadsföring, investeringar, 
beviljande av anslag i samarbete med förtroenderådet och den internationella 
styrelsen. Fövaltar nödfallsanslag, SightFirst-programmet, Lions Quest-programmet 
och andra humanitära anslagsprogram samt hanterar donationer och utmärkelser.    


