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Kapitel 4 
 
DISTRIKTSKOMMITTÉER  
 
Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att 
uppnå distriktets mål. 
 
Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända kommittéer. Vi ber dig att 
utnämna de bäst lämpade personerna till kommittéordförande. Om du så önskar kan du 
även tillsätta andra ordförande för särskilda projekt i distriktet. De officiella kommittéerna 
är: 
 
Kongresser 
Kultur och samhällsaktiviteter 
Diabetesinformation och hjälpinsatser 
Miljövård 
Hörselinformation och hjälpinsatser  
Hedersrådet 
Informationsteknologi 
Internationella relationer 
Leoklubbar* 
ALERT-program 
Lions Quest* 
Lions service för barn 
Lions fredsaffischtävling 
PR och Lions information 
Syninformation och hjälpinsatser 
Ungdom (Lions tillfällen för ungdom) 
Ungdomsläger och ungdomsutbyte 
  
Ämbetsperioden för ordförande i kommittéer med en a sterisk (*)  kan vara tre år med 
ett årligt godkännande. Dessa ordförande bör därför endast tillsättas när respektive post 
är ledig. 
 
LCIF distriktskoordinator är LCIF:s ambassadör i di striktet och kan tillhandahålla 
värdefull information om hur man kan stödja LCIF sa mt information om 
anslagsprogram för lokala projekt. Distriktets LCIF -koordinator bör alltid inbjudas 
till att delta i distriktsrådsmöten. 
 
Val av kommittéordförande 
 
Välj dina kommittéordförande med omsorg. De bör: 
 

• Vara respekterade av distriktets lionmedlemmar
• Ha goda kunskaper om distriktets klubbar
• Vara intresserade av och kunniga i sitt respektive område
• Vara energiska och kända för att få saker och ting uträttade
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• Kunna samarbeta smidigt med andra
• Ha lätt för att kommunicera

 
Information för de flesta av distriktets kommittéordförande finns på organisationens 
webbplats. 
 

 
Kongressordförande  
Såväl den internationella kongressen, riksmötet som distriktsmötet kräver samordning och 
marknadsföring i distriktet för att bli lyckade. 
 
Åligganden 
 

• Att informera distriktets lionmedlemmar om distriktsmötet och riksmötet samt den 
internationella kongressen.

• Att uppmana distriktets klubbar att tillsätta en kongressordförande.
• Att upplysa klubbarna om dessa möten, till exempel via distriktsguvernörens 

nyhetsbrev, klubbesök, zonmöten och distriktsomfattande evenemang, speciella 
utskick, tidningen LION och LCI:s webbplats.

• Att informera klubbarna om arrangemang, program och kostnad för att delta i 
distriktsmötet och riksmötet och den internationella kongressen.

• Att arbeta med samordning av och medverka vid distriktsmöten och 
 distriktskonferenser. 
• Planera och genomföra delegationsevenemang vid den internationella kongressen. 

 
 
Ordförande för kultur- och samhällsaktiviteter  
Denna ordförande uppmuntrar klubbarna i distriktet att planera och genomföra projekt 
inom områdena Lions lag i arbete samt Lions kultur- och samhällsprojekt. 
 
Programmet Lions lag i arbete introducerades år 2008 och det uppmuntrar klubbarna att 
genomföra projekt som förbättrar till exempel hem för hemlösa, hem för misshandelsoffer, 
samlingscenter, lekplatser eller rekreationsläger för handikappade barn. 
 
Lions program om kultur- och samhällsaktiviteter introducerades år 2000 och det 
uppmuntrar klubbarna att genomföra kulturprojekt, till exempel lokala konserter, 
teaterproduktioner, konstutställningar och hantverk.  
 
Åligganden 

 
• Att bekanta sig med informationen för ordförande för kultur- och samhällsaktiviteter 

på organisationens webbplats. 
• Att identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Att besöka klubbarna och berätta för medlemmarna hur viktiga samhällsprojekten 

är. Uppmuntra klubbarna till att utse en ordförande för kultur- och 
samhällsaktiviteter. 

•  Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 
distriktets aktiviteter och överlämna en sammanfattning av dem till efterträdaren. 
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Ordförande för diabetesinformation och hjälpinsatse r 
Lions Clubs International antog i mars 1984 kampen mot diabetes som ett av sina 
huvudsakliga åtaganden. Programmets namn har utökats till: Diabetesinformation och 
hjälpinsatser. Programmets främsta syfte är att genom spridning av kunskaper, 
ögonundersökning och forskning reducera antalet nya fall av blindhet orsakade av 
retinopati (förändringar i ögats näthinna) som kan uppstå vid långvarig diabetes. Diabetisk 
retinopati är den ledande orsaken till nya fall av blindhet bland vuxna. Antalet fall av 
diabetes stiger. Idag lever 382 miljoner människor med diabetes. The International 
Diabetes Federation förväntar sig att antalet kommer att stiga till 592 miljoner innan 2035, 
då 1 av 10 kommer leva med sjukdomen.  
 
Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen för diabetesordförande på organisationens 
webbplats. 

•  Att ta kontakt med Lions diabetesordförande runt om i världen via LCI:s 
Googlegrupp för diabetesordförande. 

•  Överväga möjligheterna att ansöka om LCIF:s Core 4-anslag för kvalificerade 
 diabetesprojekt i distriktet.  
• Uppmuntra till genomförande av Framsteg: Lions för diabetesinformation i både 

klubbar och i distriktet, för att därmed informera allmänheten om diabetes och  
erhålla ett speciellt tygmärke till klubbstandaret samt samla in pengar till ett lokalt 
diabetesprojekt. 

•  Delta i Lions ögonvårdsprogram (LEHP) för att informera om synproblem i 
samband med diabetes. 

• Använda tillgängliga resurser hos olika diabetesorganisationer för att inhämta 
kunskaper om diabetes och diabetisk retinopati.

• Besöka klubbarna och uppmuntra dem till att utse en diabetesordförande. 
• Informera klubbarna om utmärkelsen Nya horisonter gällande diabetesinformation. 
• Samarbeta med lokala diabetesorganisationer och hälsovårdspersonal.
• Leda planeringen av och presentera diabetesinformation vid distriktets forum, 

zonmöten, distriktsmöten och riksmöten.
• Upplysa klubbarna om vikten av att allmänheten informeras om vad som behöver 

göras och vad som görs för att förebygga nya fall av blindhet orsakad av retinopati. 
• Uppmuntra klubbarna att tillsammans med andra hälsoorganisationer genomföra 

diabetesundersökningar. 
• Uppmuntra klubbarna till att delta i följande diabetesrelaterade evenemang: 

Informationsmånaden om diabetes (november), Världsdiabetesdagen (14 
november) och Världsyndagen (andra torsdagen i oktober). 

• Att hålla distriktsguvernören underrättad om distriktets aktiviteter och uppmuntra 
dem att rapportera sina diabetesprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 

• Överlämna en sammanfattning till efterträdaren. 
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Miljöordförande  
Distriktets miljöordförande uppmuntrar klubbarna i distriktet att planera och genomföra 
projekt inom området Lions gröna team, till exempel städning i närmiljön, trädplantering, 
återvinning och miljöinformation. Ordföranden ansvarar även för att uppmuntra klubbarna 
att delta i Lions fototävling om miljö. 
 
Åligganden  
 

• Att bekanta sig med informationen för ordförande för miljövård på organisationens 
webbplats. 

• Att identifiera lämpliga projekt i distriktet inom området Lions gröna team.
• Att sammanträffa med distriktets lionledare för att utveckla en samordnad plan för 

Lions gröna team för verksamhetsåret. 
• Att uppmuntra klubbarna att delta i Lions fototävling om miljö. Säkerställa att 

vinnande fotografi i distriktet är guvernörsrådsordföranden tillhanda senast den 1 
mars. 

• Att besöka klubbarna och förklara hur viktigt det är att skydda våra naturresurser 
tillhandahålla information om resurser för att genomföra aktiviteter samt ge idéer 
och förslag. 

• Uppmuntra klubbarna till att utnämna var sin miljöordförande. 
• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 

distriktets miljövårdsaktiviteter och överlämna en sammanfattning av dem till 
efterträdaren. 

 
 
Ordförande för hörselinformation och hjälpinsatser  
"Hörselbevarande och arbete med de döva" antogs 1971 som en av Lions Clubs 
Internationals huvudaktiviteter. Programmets namn har ändrats till: Hörselinformation och 
hjälpinsatser och har därmed breddat programmets omfattning. 
 
Åligganden  
 

• Att bekanta sig med informationen för hörselvårdsordförande på organisationens 
webbplats. 

• Att ta kontakt med Lions hörselvårdsordförande via LCI:s Googlegrupp för 
hörselordförande. 

• Samråda och samordna med multipeldistriktets hörselordförande för att maximera 
insatserna i distriktets och multipeldistriktets handlingsplan för programmet.  

• Använda befintliga resurser och information som samlats in från officiella 
organisationer om tal- och hörselvård.

• Att lägga fram en handlingsplan i distriktet om information till allmänheten, för att 
öka förståelsen för personer med tal- och/eller hörselproblem och med målet att 
öka deras livskvalitet.

• Att uppmuntra klubbarna att stödja skolor, rehabiliteringscenter servicehundar och 
annan service till döva och hörselskadade. 

• Att uppmuntra stöd till rekreationsläger för döva och hörselskadade. 
• Att delta i Lions program för återvinning av hörapparater (HARP).
• Samarbeta med skolor, yrkesorganisationer och myndigheter vid planering och 
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genomförande av hörselundersökningar för både barn och vuxna.  
• Att uppmuntra klubbarna att genomföra en bedömning av samhällsbehov för att ta 

reda på behoven hos döva personer och personer med nedsatt hörsel. 
 

• Att besöka klubbarna och föreslå lämpliga aktiviteter, till exempel: 
- Genomföra undersökningar lokalt för upptäckt av hörselskador. 

  - Delta i Lions program för återvinning av hörapparater. 
  - Stödja skolor för servicehundar, antingen genom frivilliginsatser eller finansiellt. 
  -  Bjud in en hörselexpert till ett klubbmöte för att tala om hur man kan förebygga 

hörselförlust. 
 

• Att hålla distriktsguvernören underrättad om distriktets aktiviteter och uppmuntra 
dem att rapportera sina hörselprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 

• Att överlämna en sammanfattning till efterträdaren. 
 

 
Hedersrådets ordförande  
Distriktsguvernören kan utse ett hedersråd som skall bestå av tidigare internationella 
tjänstemän. Dessa skall ha fullgjort sina skyldigheter och de skall också vara medlemmar 
i lionklubbar i distriktet, vilka skall ha fullgjort sina skyldigheter. Hedersrådet 
sammanträder och arbetar enligt distriktsguvernörens riktlinjer. Hedersrådets skall verka 
under distriktsguvernörens ledning och dess syfte är att skapa harmoni inom distriktet. 
Hedersrådets ordförande deltar i distriktsrådets möten när så begärs av 
distriktsguvernören. 
 
Åligganden  
 

• Att skapa harmoni inom distriktet.
• Att utföra uppgifter enligt begäran från distriktsguvernören.
• Att sammanträffa på anmodan av distriktsguvernören.
• Att efter ingående granskning lägga fram förslag till lösning av problem som 

distriktsguvernören begärt att rådet ska behandla. 
 
IT-ordförande  
De snabba framstegen inom teknologin påverkar alla aspekter av vårt dagliga liv, oavsett 
var vi bor i världen. Lions distrikt uppmuntras till att följa med i utvecklingen bland annat 
genom att utnämna en IT-ordförande. 
 
Åligganden 

 
• Att utforma och underhålla en hemsida för distriktet.. 
• Att använda e-post både för distriktets interna och externa kommunikation. 
• Att hjälpa klubbarna sända sina månatliga medlemsrapporter, aktivitetsrapporter 

och registrera tjänstemän via webbplatsen MyLCI. Klubbar som inte använder 
MyLCI kan skicka in den månatliga medlemsrapporten och registrera sina 
klubbtjänstemän genom att skicka in pappersformulären (MMR och formulär för att 
inrapportera klubbtjänstemän) till Member Service Center vid det internationella 
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huvudkontoret. OBS! MyLCI gäller ej de multipeldistrikt som för närvarande 
använder sin egen databas för medlemsrapportering. 

• Att visa klubbarna hur de kan läsa och ladda hem organisationens officiella 
publikationer, nyhetsbrev matriklar och annan användbar information från Lions 
webbplats. 

• Att utveckla ett datahanteringssystem för distriktets verksamhet. 
• Att arbeta med andra innovativa projekt. 
• Att granska klubbarnas webbsidor och publikationer för att säkerställa att endast 

organisationens officiella logotyper används. 
• Att påminna de klubbar som har webbsidor att endast medlemmar skall ha tillgång 

till medlemsinformation. För skydd av personlig information skall allmänheten inte 
ha tillgång till medlemmarnas namn och/eller adresser. Det enda undantaget är 
information om klubbtjänstemännen. 

• Uppmuntra och hjälpa klubbarna att använda e-klubbhusets webbplats. 
• Samarbeta med organisationens IT-division för att samla in information, delta i 

tester och vara involverad i andra IT-relaterade aktiviteter. 
 

 
Ordförande för internationella relationer 
Ordförande för internationella relationer har som uppgift att uppmuntra klubbar att delta 
i aktiviteter för att stödja Lions Clubs Internationals tredje syfte:  "Att skapa och 
upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk."  
 
 
Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen för IR-ordförande på organisationens 
 webbplats. 
• Identifiera lämpliga program att genomföra i distriktet: 
 

- Internationell vänklubbsverksamhet 
- Lions Dag med Förenta Nationerna 
- Internationella relationsmånaden (oktober) 

 
• Att sammanträffa med lionledare i distriktet för att upprätta en samordnad plan för 

verksamhetsåret. Samarbeta med distriktets LCIF-koordinator samt ordförande för 
ungdomsläger och ungdomsutbyte när så efterfrågas. 

• Besöka klubbarna och förklara för medlemmarna hur stor betydelse internationella 
program har. 

• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 
distriktets aktiviteter och överlämna en sammanfattning av dem till efterträdaren. 

 
 
Leoordförande  
Leoprogrammet erbjuder ungdomar tillfälle att utveckla ledarfärdigheter genom 
meningsfulla hjälpinsatser på lokal nivå. Leoordföranden bidrar till framgångarna i 
distriktet genom marknadsföring, utveckling och fortlöpande stöd till leoklubbarna. 
Leoordförande utnämns både på distriktsnivå och på multipeldistriktsnivå och innehar sin 
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respektive post i ett eller tre år under vilken de uppmuntrar leomedlemmarna och 
leorådgivarna att tillföra ny energi, inspirera till nya idéer avseende hjälpinsatser och 
stödja programmets tillväxt. 
 
Åligganden 
 

• Att tillhandahålla uppmuntran, stöd och motivation till alla lionmedlemmar som är 
involverade i nyklubbildning av leoklubbar och andra aktiviteter för att utveckla 
programmet.  

• Att bekanta sig med grundregler och förfarande för fadderskap av en leoklubb.  
• Att granska informationen i avsnittet Leoordförande på organisationens webbplats.
• Att främja och marknadsföra leoprogrammet i distriktet och att uppmuntra 

lionklubbar att vara fadder för leoklubbar.
• Att vara förtrogen med leoresurser och material som det internationella 

huvudkontoret tillhandahåller och att på begäran tillställa lionklubbarna aktuell 
information.

• Att ta kontakt med leorådgivare för nya leoklubbar för att erbjuda stöd och hjälp. 
Upprätthålla kontakt med leorådgivare i befintliga klubbar.

• Att arrangera två ledarutvecklingsseminarier i början av verksamhetsåret: ett för 
leorådgivare och ett för leoklubbarnas tjänstemän.

• Att i rådgivande kapacitet delta i leodistriktets styrelsemöten (om ett sådant distrikt 
 bildats). 
• Vara officiell kontaktperson mellan Lions distriktsråd och leorådet i distriktet. 
• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 

leoprogrammets framsteg i distriktet samt till distriktsrådet rapportera alla 
ändringsförslag till leodistriktskonferensen. 

• Uppmuntra tidigare leomedlemmar till att bli medlemmar i befintliga lionklubbar, 
samarbeta med leomedlemmar och leorådgivare i distriktet för att informera om de 
många incitament och möjligheter som finns för leomedlemmar som blir 
lionmedlemmar. 

• Regelbundet sammanträffa med multipeldistriktets leoordförande, om en sådan 
finns. 
 

 
ALERT-ordförande  
Lions ALERT-program uppmuntrar Lions medlemmar, distrikt och multipeldistrikt till att 
samarbeta med lokala myndigheter för att utveckla och sammanställa en handlingsplan i 
händelse av en naturkatastrof eller annat nödläge. 
 
Åligganden 
 

• Bekanta sig med informationen för ordförande på organisationens webbplats. 
• Överväga gemensamma projekt med Röda Korset/Röda Halvmånen. 
• Bekanta sig med Lion till Lion – Databas med resurser och hjälp, vilket är ett 

avsnitt på webbplatsen för utbyte av hjälpinsatser och material i samband med 
katastrofer och andra projekt. 

• Besöka klubbarna och uppmuntra dem till att sammanställa en egen ALERT-plan. 
De kan därmed erhålla ett speciellt tygmärke till klubbstandaret. Erbjud din hjälp. 
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• Informera distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret om pågående 
aktiviteter. Överlämna en rapport till efterträdaren. 
 

 

Lions Quest-ordförande  
Lions Quest är ett omfattande och positivt ungdomsutvecklingsprogram som sponsras av 
Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation. Programmet 
involverar hem, skola och samhälle för att skapa kapabla och friska unga människor med 
god karaktär genom att utveckla deras erfarenheter, karaktär, värderingar, service, 
tolerans och förhindra bruk av droger. 
 
Åligganden 
 
 • Bekanta sig med alla Lions Quest-program som beskrivs på Lions Quests 

webbplats www.lions-quest.org och på Lions Quest-programmets informations CD 
och DVD. 

 • Berätta om Lions Quest-programmet vid lionklubbarnas möten, distriktsrådets 
möten samt andra lionevenemang och konferenser. Ha kännedom om vilka 
resurser som finns tillgängliga från LCIF och tillhandahålla information till de 
lionklubbar som efterfrågar detta. 

 • Bilda nätverk med skolor, andra utbildningsinstitutioner och andra organisationer 
som är involverade i utbildning i ditt distrikt. 

 • Lära sig mer om målet med pågående Lions Quest-aktiviteter i 
distriktet/multipeldistriktet, till exempel klubbar som har sponsrat programmet under 
senare år och skolor som använder programmet. 

 • Uppmuntra klubbarna i distriktet att främja och marknadsföra programmet bland 
skolpersonal. 

 • Uppmuntra klubbarna i distriktet att sponsra Lions Quest-träning eller materialinköp 
för lokala skolor. 

 • Stödja klubbar som är involverade i Lions Quest-programmet att finna lokala källor 
till finansiering för att stödja och upprätthålla programmet. 

 • Skapa publicitet kring Lions Quest-programmet i distriktet. 
 • Hålla distriktsguvernören och LCIF:s Lions Quest Department informerade om 

framsteg och resultat för Lions Quest-aktiviteter i distriktet. 
 • Stödja samordning av Lions Quest-träning och seminarier i ditt distrikt samt 

ifyllande av ansökningar av Core 4-anslag i förekommande fall. 
 
 

Ordförande för Lions service för barn  
Detta program antogs år 2003 och syftet med programmet är att förbättra livet för barn 
och ungdomar som befinner sig i svåra omständigheter, detta genom att erbjuda 
hälsovård och utbildning, både lokalt och internationellt. Denna ordförande hjälper 
klubbarna att hjälpa barn i nöd. 
 
Åligganden 
 
 • Att bekanta sig med informationen för ordförande för Lions service för barn, vilken 

finns att läsa på organisationens webbplats. 
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 •    Ta kontakt med andra ordförande via LCI:s Googlegrupp Ordförande för Lions 
service för barn. 

• Kommunicera med lionmedlemmar runt om i världen på Facebooksidan om Lions 
barn först. 

• Delta i Läsprogrammet för att öka läskunnigheten i ditt distrikt. 
• Uppmuntra klubbarna att genomföra ett projekt under den internationella läsdagen 

(september). 
 • Bekanta sig med Lions service för barn världsomfattande symposieprogram och 

hur man ansöker om anslag från Lions Clubs International till denna typ av 
symposier. 

•  Bekanta sig med programmet Lions barn först, vilket erbjuder stöd och resurser 
 om konkreta serviceprojekt till förmån för barn i nöd. Marknadsföra programmet till 
 klubbarna. 

 • Ta reda på omfattningen av hälso- och utbildningsbehov bland barn i distriktet.  
 • Att bilda nätverk med lärare, myndigheter, hälsovårdsorganisationer och andra 

personer i distriktet som är intresserade av att tillgodose barns behov. 
 • Att uppmuntra klubbarna att genomföra behovsanalyser avseende barns behov av 

hälsovård och utbildning och i samarbete med andra organisationer finna lösningar 
till att tillgodose dessa behov och förbättra eller utveckla program. 

 • Att uppmuntra klubbarna att bjuda in experter inom områdena hälsovård och 
utbildning samt samhällsledare till sina klubbmöten. 

 • Att uppmuntra klubbarna att involvera samhällsledare i olika projekt för barn. 
 • Att i samarbete med distriktets PR-ordförande, synordförande, hörselordförande 

och diabetesordförande skapa publicitet kring projekt för Lions service för barn. 
Tillsammans med andra distriktsordförande, uppmuntra klubbar till att delta i 
serviceprojekt under globala servicekampanjer, såsom "Sharing the Vision" 
(oktober) och "Lindra hungersnöd" (december/januari). 

 • Att hålla distriktsguvernören underrättad om distriktets aktiviteter och uppmuntra 
klubbarna att rapportera sina aktiviteter för barn via serviceaktivitetsrapporten på 
MyLCI.  

• Att överlämna en sammanfattning till efterträdaren. 
 
 
Ordförande för Lions affischtävling för fred  
Distriktets ordförande för affischtävlingen för fred är ansvarig för samordningen av denna 
årliga tävling som uppmanar ungdomar att illustrera vad fred betyder för dem. 
 
Åligganden  
 

• Att vara förtrogen med bestämmelserna för deltagande i denna tävling.
• Att hålla anföranden om tävlingen i distriktets klubbar för att uppmuntra dem att 
 medverka.
• Att vara resursperson och att besvara eventuella frågor som gäller tävlingen. 
• Att uppmuntra till deltagande i affischtävlingen vid distriktsmötet.
• Att tillsammans med distriktsguvernören välja ut distriktets vinnare.
• Att kontakta guvernörsrådsordföranden för att få bekräftat att distriktets bidrag har 

anlänt i tid för att komma med i multipeldistriktets bedömning.
• Att hjälpa ansvariga ordförande i respektive klubbar att offentliggöra det vinnande 
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bidraget på lokal nivå.
• Att fungera som kontaktlänk mellan distriktet och det internationella huvudkontoret i 

alla frågor som gäller tävlingen.
 
 

Ordförande för PR och Lions information  
Denna ordförande har till uppgift att ge vägledning och stöd till klubbarnas PR-ordförande 
och att informera allmänheten och lionmedlemmarna om distriktets aktiviteter. Det 
rekommenderas att en före detta distriktsguvernör innehar denna befattning. 
 
Åligganden  
 

• Att arrangera en kurs för klubbarnas PR-ansvariga.
• Att sköta distriktets PR-verksamhet, inklusive pressmeddelanden till media och att 

redigera eller hjälpa till med distriktets nyhetsbrev. 
• Att motivera klubbarna att arbeta med PR på lokal nivå.
• Att upplysa klubbarna om tryckt PR-material som Lions Clubs International 

tillhandahåller och hur dessa kan utnyttjas för intern och extern kommunikation.
• Att uppmana klubbarna att sända representanter till distriktsmötet, riksmötet och 

den internationella kongressen. 
• Att hjälpa klubbarnas PR-ansvariga att sprida information om organisationens 
 program.
• Att i god tid underrätta klubbarna om distriktsguvernörens besök och sända dem 

biografisk information om honom/henne.
• Att ha hand om publiciteten vid besök av internationella tjänstemän, direktorer och 

andra prominenta gäster.
• Att ansvara för distriktets egendom som till exempel publikationer och audiovisuella 

program.
• Att upplysa klubbarnas PR-ansvariga om att det är deras uppgift att se till att 

lionskyltar sätts upp vid ortens infarter liksom att de underhålls. 
• Att uppmuntra klubbarna att använda sin webbsida och sociala medier 
 
 

Ordförande för syninformation och hjälpinsatser  
Syftet med programmet är att tillhandahålla program och hjälpinsatser till personer som är 
blinda eller har nedsatt syn samt förebygga blindhet som går att förebygga. 
 
Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen om denna post, vilken finns att läsa på 
organisationens webbplats, samt information om LCI:s samarbete med andra 
organisationer inom synområdet. 

• Ta kontakt med Lions synordförande runt om i världen via LCI:s Googlegrupp för 
synordförande.

• Informera om Lions synvårdsprogram.
• Att i samarbete med lokala hälsovårdsorganisationer och myndigheter hjälpa till att 

lägga upp träningsprogram och informationsprogram som kan genomföras vid 
klubbmöten. 

• Bjuda in någon som är blind eller har ned nedsatt att tala vid ett klubb- eller 
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distriktsmöte.
• Att uppmuntra sådana aktiviteter som uppmuntrar till stöd och deltagande i: 

 - Mobilitetsträning 
   - Rehabiliteringsprogram 
   - Utbildning 

- Sällskapsevenemang och rekreation 
- Lions rekreationsläger för blinda och personer med nedsatt syn 

 
• Att arrangera informationskampanjer, vilka kan involvera samhällsorganisationer, 

lokala företag och skolor. 
•  Överväga möjligheterna att ansöka om ett LCIF-anslag för kvalificerade synprojekt 

i distriktet.  
• Att intressera klubbarna och distriktet att genomföra aktiviteter för att förebygga 

blindhet, t.ex.: 
 - Synundersökningar för att upptäcka glaukom, grå starr och andra 

diabetessjukdomar. 
- Delta i Lions synvårdsprogram (LEHP) för att informera om ögonhälsa 

och hur man kan förebygga blindhet 
   - Insamling av begagnade glasögon till Lions glasögonåtervinning 
   - Stödja Lions ögonbanker och/eller lokala ögonbanker 
    

• Att uppmuntra distriktets klubbar att samarbeta med andra grupper som arbetar 
med att hjälpa blinda människor och personer med nedsatt syn. 

• Att uppmuntra klubbar och distrikt att delta i Lions årliga synevenemang, till 
exempel kampanjen Syn till alla, Världsyndagen, Internationella vita käppen-
dagen, Lions ögonbanksvecka, Helen Keller-dagen och Världsdiabetesdagen. 

• Informera klubbarna om utmärkelsen Klubbinsatser inom synområdet.
• Att sammanställa distriktets mål och avge rapport om planer och resultat till 
 distriktsrådet.
• Att informera om och skapa stöd till LCIF och SightFirst-programmet. 

 
 

Ungdomsordförande (Lions tillfällen för ungdom)  
Denna ordförande har översyn över kommittén Lions tillfällen för ungdom, som samordnar 
alla ungdomsrelaterade aktiviteter i distriktet. Kommittén är sammansatt av ordförandena 
för leoklubbar, ungdomsläger och ungdomsutbyte samt internationella affischtävlingen för 
fred. Den kan också inkludera ordförande för andra ungdomsaktiviteter som sponsras på 
distriktsnivå. Det rekommenderas att den vice distriktsguvernören sitter med i kommittén 
och även leodistriktets president (i förekommande fall). 
 
Åligganden 

 
• Att vara förtrogen med distriktets ungdomsprogram, till exempel leoklubbar, 

ungdomsutbyte och ungdomsläger, fredsaffischtävlingen, scouting, Special 
Olympics och distriktets stipendier. Ytterligare information finns på organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org, klicka på Svenska och ange ordet 
ungdomsutveckling.  

• Att ge ordförandena som arbetar med ungdomsaktiviteter en möjlighet att utbyta 
idéer och att samordna sina aktiviteter. 
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• Att verka för att distriktets lionklubbar arbetar med ungdomsaktiviteter. 
• Att ge vägledning till klubbarnas och distriktets ungdomskommitté. 
• Att sprida information om utmärkelser som LCI tillhandahåller, till exempel Årets 

leo, Leoklubbens excellensutmärkelse, Distriktets/multipeldistriktets leoordförande, 
Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens utmärkelse, Topp tio ordförande för 
ungdomsläger och ungdomsutbyte samt Unga ledare i tjänst. 

 
 

Ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte  
Lions internationella program för ungdomsläger och ungdomsutbyte genomförs av 
lionmedlemmar som är intresserade av att främja internationell förståelse och av att 
sponsra ungdomsaktiviteter. 
 
Åligganden 
 

• Att följa upp tidigare års ungdomsläger och ungdomsutbyte, sammanställa och 
genomföra en plan för att uppnå målen för distriktets ungdomsläger och 
ungdomsutbyte.

• Att bekanta sig med policyn för organisationens ungdomsläger och 
ungdomsutbyte, vilken finns att läsa i den internationella styrelsens policymanual 
på organisationens webbplats samt se till att distriktets aktiviteter följer gällande 
policy. 

• Att bekanta sig med informationen för ordförande och lägerledare, vilken finns på 
organisationens webbplats.

• Att uppmuntra distriktets klubbar att delta i ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
• Att överväga att distriktets sponsrar Lions internationella ungdomsläger. 
• Att upprätta ett utbytesprogram med Lions distrikt i andra länder.
• Att granska värdfamiljer och sökande ungdomar. 
• Att hjälpa till att planera boende och aktiviteter tillsammans med lägerledarna. 
• Anordna kulturella program och information till sponsrade deltagare och till 

värdfamiljer.
• Att se till att alla utbytesungdomar har aktuella resehandlingar och lämplig 

försäkring. 
• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om  
 distriktets aktiviteter vid ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
 


