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Kapitel 10 
 
LEDARUTVECKLING 
 
Allmän information 
 
Leadership Division arbetar med en växande grupp av lionledare med visioner från 
olika kulturer. Arbetet sker på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå samt 
styrelsenivå för att förbättra kvalitén avseende organisationens ledarskap. Programmen 
genomförs på tre nivåer: 
 

1. Ledarutvecklingsseminarier som sponsras av Lions Clubs International på olika 
platser i världen. 

2. På regional nivå på det egna språket med material som är anpassat till de lokala 
förhållandena. 

3. Via Internet som stöd till de övriga utbildningsprogrammen. 
 
Ledarutvecklingsprogrammen fokuserar bland annat på personlig utveckling och 
behandlar sådana områden som ledarskap genom samverkan, effektiva 
ledarskapsstilar, skapa laganda, korskulturell kommunikation, motivation och konsten 
att leda. Programmen bygger på en ledarutvecklingsmodell där man lär sig genom 
upptäckt, analys, organisering, mobilisering, inspiration och integrering. 
 
Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära 
serviceinsatser. 
 
 

Globalt ledarskapsteam 
 
Ledarskap är mycket viktigt för hela organisationen och dess framgångar. Ett effektivt 
ledarskapsteam kommer att tillhandahålla den vision, vägledning och motivation som 
krävs för att Lions Clubs International ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift att 
tillhandahålla hjälpinsatser av hög kvalitet runtom i världen.      
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) har en specifik fokusering på aktiv ledarutveckling, 
på vilken Lions Clubs International kan bygga upp en stadig grund. GLT uppmuntrar till 
identifiering och utveckling av ledare på alla nivåer i organisationen och samtidigt 
tillhandahålla nödvändig information, vägledning och motivation. GLT är ett specialiserat 
team och arbetar parallellt med det globala medlemsteamet (GMT) och GLT riktar ett 
särskilt fokus på att stödja ledarutveckling, vilket är oerhört viktigt för LCI:s alla program 
och för de fortsatta framgångarna för hela organisationen. 
 
GLT-strukturen, vilken omfattar företrädare både i konstitutionella områden samt på 
multipeldistriktsnivå och distriktsnivå, bland annat distriktsguvernörens team, ger en 
omfattande och global plattform att utveckla mer kvalificerade ledare från klubbnivå och 
uppåt och samtidigt uppmuntrar till regional utbildning och utveckling för att tillgodose 
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lokala behov. Fortlöpande och aktivt samarbete med det globala medlemsteamet (GMT) 
är mycket viktigt för båda teamens påverkan. 
 
GLT - Distrikt:  Varje distrikt har ett GLT bestående av distriktets GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i 
distriktsguvernörens team. Från och med 2013-2014 är även zonordförande medlemmar 
i distriktets GLT. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets 
GLT kommer att samarbeta med distriktet GMT, där distriktsguvernörens team är 
själva kärnan i både GLT och GMT.  GLT distriktskoordinator och andra 
teammedlemmar utses av distriktsguvernören i konsultation med GLT områdesledare, 
GLT multipeldistriktskoordinator (i förekommande fall) samt första och andra vice 
distriktsguvernör. 
 
Ansvar för distriktets GLT-koordinator är bland annat: 

o Stödja och motivera ledarutveckling i zoner och klubbar 
o Bedöma behov av utbildning och ledarutveckling i distriktet samt 

informera multipeldistriktets GLT-koordinator om detta 
o Upprätta plan för utbildning och ledarutveckling i distriktet med 

vägledning av multipeldistriktets GLT-koordinator 
o Planera, genomföra och marknadsföra utbildning vid distriktsmötet och 

andra distriktsevenemang 
o Samarbeta med GMT för att identifiera behov och se till att det finns 

möjligheter till god utbildning 
o Informera medlemmarna i distriktet och uppmuntra dem att använda LCI:s 

ledarutvecklingsprogram, verktyg och resurser  
o Genomföra utbildning för zonordförande och klubbtjänstemän 
o Stödja, ger råd och genomföra utbildning för Certified Guiding Lion 
o Genomföra seminarier om klubbens excellensprocess 
o Se till att information för nya medlemmar genomförs på ett effektivt sätt 
o Utvärdera utbildnings- och ledarutvecklingsprogram i distriktet samt 

rapportera till multipeldistriktets GLT-koordinator och till 
ledarskapsdivisionen 

o Identifiera och uppmuntra potentiella ledare baserat på förmåga, 
erfarenhet och intresse samt rekommendera kandidater till ytterligare 
ledarutveckling, till exempel Lions mentorprogram 

o Identifiera lokala ledare att bli medlemmar i Lions och rapportera till GMT 
för uppföljning 

o Se till att utbildning och ledarutveckling betonas i hela distriktet 
o Sprida information och öka förståelsen av behovet av ledare av hög 

kvalitet på alla nivåer i organisationen 
 
För ytterligare information om GLT besöker du det globala ledarskapsteamets sida på 
LCI:s webbplats www.lionsclubs.org . Du kan även kontakta oss via e-post.     
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Initiativ för ledarutveckling 

 

Information till klubbtjänstemän 
 
Varje distrikt ska arrangera information för klubbtjänstemännen. Du som 
distriktsguvernör, och som en mycket viktig medlem i GLT, bör se till att denna viktiga 
utbildning genomförs. Andra erfarna lionmedlemmar i distriktet kan hjälpa till med 
genomförandet av detta program. Leadership Division tillhandahåller förslag till 
läroplan och material. 
 
Den person som genomför utbildningen kan följa dessa förslag när han/hon förbereder 
programmet: 
 

1. Fastställ programmets mål i samverkan med medlemmarna i GLT, särskilt 
zonordförandena, och andra distriktstjänstemän. En genomgång av idéer och 
förslag från föregående års program kan eventuellt ge vägledning. 

 
2. Bestäm datum och plats för programmet och ta hand om de praktiska detaljerna, 

till exempel hyra av lokal. 
 

3. Kontakta de personer som ska hjälpa till med programmet och upplys dem om 
respektive skyldigheter. Se till att alla medverkande känner till vad som 
förväntas av dem. 

 
4. Fastställ dagordning och diskutera den med alla som kommer att medverka. 

 
5. Inkludera materialet som Leadership Division tillhandahåller när programmet 

planeras. Besök Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats för att läsa och 
använda ytterligare material som kan förbättra ditt program. Överlämna aktuellt 
material till dem som kommer att presentera programmet. 

 
6. Uppmana klubbarnas tjänstemän att delta i programmet. Offentliggöra 

programmet vid distrikts-, region- och zonmöten. Sänd information om datum, tid 
och plats för programmet till samtliga klubbar. 

 
7. Ta fram ett utvärderingsformulär, vilket överlämnas till deltagarna som 

avslutning. Gör efteråt en sammanställning av svaren. 
 
Lägg märke till att det finns distrikt som arrangerar mer än ett informationstillfälle för 
sina klubbtjänstemän. En del arrangerar denna information på zon- respektive 
regionnivå. Ett program för distriktstjänstemän och distriktsordförande kan också 
genomföras enligt samma mönster, antingen samtidigt eller vid ett annat tillfälle. 
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Utbildning för zonordförande 
 
Utbildningen för zonordförande är utformad för att möta de många och unika behoven 
hos zonordförande.  Programmet finns tillgängligt på alla de officiella språken och ger 
distrikt två alternativ till genomförande: Alternativ A, vilket består av självstudiematerial 
på webbplatsen och alternativ B vilket består av en kurs på webbplatsen, en 
hemuppgift inför seminariet och ett seminarium som leds av en instruktör.  
 
Programmet består av tre huvuddelar:  
 

• Utbildning för zonordförande på webbplatsen är en självstudiedel som fokuserar 
på postens ansvarsområden och utmaningar samt går igenom vilka resurser 
som finns tillgängliga för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. 
 

• Hemuppgiften inför seminariet ber inkommande/sittande zonordförande att 
kommunicera med medlemmar på klubb- och distriktsnivå för att samla in och 
analysera information om den aktuella situationen i deras zoner. Informationen 
som samlas in under denna hemuppgift kommer att användas till grund för 
individuell planering och gruppaktiviteter under seminariet.   
 

• Seminariet Utbildning för zonordförande består av fyra interaktiva sessioner och 
inkluderar följande fyra ämnen: Rollen som zonordförande, främja 
kommunikation mellan olika nivåer, vägleda klubbar samt målsättning och 
handlingsplanering för framgång. 

 
För mer information om detta program, kontakta din GLT-distriktskoordinator, eller  
Facilitated Learning Department vid huvudkontoret. 
 

Utbildning för andra vice distriktsguvernör 

Utbildning för andra vice distriktsguvernör är ett program indelat i två faser vilka 
tillhandahåller en självstudiedel på webbplatsen samt ett seminarium. Utbildningen 
finns tillgänglig på alla LCI:s officiella språk, programmet ger multipeldistrikt möjlighet 
att genomföra det utbildningsformat som bäst passar behoven hos deras andra vice 
distriktsguvernörer.  

 
Fas 1 består av utbildning för andra vice distriktsguvernör på webbplatsen och hittas på 
Ledarskapsresurscentret. Denna självstudiedel på webbplatsen behandlar teamarbete 
bland distriktets ledare, ger en översikt av postens ansvarsområden och studerar den 
teambaserade relationen mellan distriktsguvernörens team och GMT/GLT. Fas 2 består 
av ett seminarium för andra vice distriktsguvernörer och tillhandahåller en interaktiv 
kursplan relaterad till postens ansvarsområden samt ledarutveckling. 
 
För mer information om detta program, kontakta din GLT-multipeldistriktskoordinator, 
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GLT-områdesledare eller Facilitated Learning Department vid huvudkontoret. 
 
Lions ledarskapsinstitut 
 
Lions ledarskapsinstitut ger medlemmarna möjlighet att utveckla sina 
ledarskapsförmågor i en interaktiv miljö. Instruktörerna är kvalificerade, erfarna 
lionledare som rekommenderats av GLT- områdesledare och blivit godkända av den 
internationella presidenten. 
 
GLT fastställer vilka institut som passar bäst i deras respektive konstitutionella område. 
Alla institut (Lions avancerade ledarskapsinstitut, Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare och utbildningsinstitut för instruktörer) kommer inte att genomföras varje år i 
varje konstitutionellt område. Vänligen gå till respektive instituts avsitt på webbplatsen 
för mer information om vilket institut som kommer att genomföras i ditt konstitutionella 
område.   
 
Distriktsguvernörens team spelar en mycket viktig roll i Lions ledarskapsinstitut. 
Identifiera potentiella ledare i ditt distrikt i samarbete med medlemmarna i GLT, främja 
dessa institut och rekommendera de bäst lämpade kandidaterna till denna unika 
möjlighet till ledarutveckling. 
 
Leadership Division vid det internationella huvudkontoret upprätthåller kvalitén 
avseende alla institutens aspekter, till exempel kursplan, instruktörer och 
urvalsprocessen av deltagare. Divisionen samarbetar med den internationella 
styrelsens ledarskapskommitté och den internationella presidenten. 
  
Kvalifikationer och anmälningsförfarande för Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare, Lions avancerade ledarskapsinstitut, Lions regionala ledarskapsinstitut Lions 
utvecklingsinstitut för instruktörer och programmet Excellensutveckling för instruktörer 
finns tillgänglig på organisationens webbplats http://www.lionsclubs.org 
 
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare  
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lion-
medlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som 
klubbpresident. Datum och platser finns tillgängliga på organisationens webbplats: 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-
programs/emerging-leadership/index.php 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions ledarskapsinstit ut för framtida ledare 
 

1. Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter 
och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte uppnått posten som 
klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet. 

 
2. Kandidaterna måste vara villiga att förbinda sig att delta i institutets tre dagar, 



 
 

X-6 

även gruppmåltider. 
 
3. Det förväntas att de som genomgår institutet därefter kommer ta sig an 

ledarpositioner i klubben. 
 

Kostnad för institutet 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 95,00 
att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift kommer inte att 
betalas tillbaka. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och relaterade 
resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna institutet, 
och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider.  
 

Urvalsprocess 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid 
institutet inte garanteras. En samlad insats görs för att kunna ha så många distrikt som 
möjligt representerade vid varje institut. Alla institut har ett begränsat antal platser och 
det kan därför hända att alla rekommenderade deltagare inte får plats. Som 
distriktsguvernör kan du ombedjas att prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. 
Efter det att alla ansökningar har granskats kommer ledarskapsdivisionen att meddela 
alla som skickat in ansökan om plats har beviljats eller ej. 
Ledarskapsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika presentationer 
på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
Kvalificerade kandidater måste fylla i en ansökan på två sidor och skicka in den för 
övervägande. Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast angivna 
ansökningsdatum kommer att handläggas av Ledarskapsdivisionen.  Ansöknings-
handlingarna finns tillgängliga cirka fyra månader före institutet och de skall normalt 
vara avdelningen tillhanda cirka två och en halv månader före det aktuella institutet. 
Besök organisationens webbplats för aktuella datum avseende institut i ditt område 
samt ansökningsdatum. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. 
 
För att ansöka måste kandidaterna fylla i en ansökan innehållande följande dokument 
och skicka in dem till Institutes and Seminars department, tillsammans med erforderliga 
namnteckningar, innan ansökningstiden går ut. 
 

A.  Ifyllt ansökningsformulär 
B. Kandidatens nomineringsformulär undertecknat av klubbpresidenten och 

distriktsguvernören, som kommer att tjänstgöra det ämbetsår som institutet 
genomförs, samt GLT-distriktskoordinator.   

 
För mer information om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare kontakta: 
 

Lions Clubs International  
Leadership Division 
Institutes and Seminars Department 
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300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Fax:  630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org  

Lions avancerade ledarskapsinstitut  
 
Lions avancerade ledarskapsinstitut (tidigare kallat Lions ledarskapsinstitut för 
seniorledare) fokuserar på att bygga upp lionledarnas kunskaper för att förbereda dem 
inför ledarposter på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå. Datum och platser finns 
tillgängliga på organisationens webbplats: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-
institutes/index.php 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions avancerade ledar skapsinstitut 
 

1. Kandidaterna måste framgångsrikt ha tjänstgjort som klubbpresident, men ännu 
inte har verkat som vice distriktsguvernör. Kandidaterna behöver inte inneha 
någon befattning det aktuella verksamhetsåret. Lionmedlemmar som 
förnärvarande innehar posten som klubbpresident kommer att övervägas i mån 
av plats.  

 
2. Kandidaterna måste vara villiga att tillbringa tre dagar på institutet och att delta i 

institutets aktiviteter. 
 

3. Det förväntas att de som genomgår institutet därefter kommer att ta sig an högre 
ledarpositioner i zonen, regionen och distriktet. 
 
 

Kostnader för institutet 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under det aktuella institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på 
USD 95,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift kommer 
inte att betalas tillbaka. Deltagarna är ansvariga för att betala för sina egna transport-
kostnader och andra resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på 
den förutbestämda platsen för institutet samt måste också delta i institutets alla 
sessioner och måltider. 
 

Urvalsprocess 
Med anledning av det stora antalet ansökningar till instituten kan plats inte garanteras. 
En särskild insats görs för att så många distrikt som möjligt ska vara representerade vid 
varje institut. Alla institut har ett begränsat antal platser och det kan därför hända att 
alla rekommenderade deltagare ej får plats. Som distriktsguvernör kan du ombedjas att 
prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. Efter det att alla ansökningar har gran-
skats kommer ledarskapsdivisionen att meddela alla som skickat in ansökan om plats 
har beviljats eller ej. 
 
Ledarskapsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika presentationer 
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på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
Kvalificerade kandidater måste förbereda ansökan på två sidor och skicka in den för 
övervägande. Endast komplett ifyllda ansökningsformulär kommer att handläggas och 
dessa måste vara ledarskapsdivisionen tillhanda senast på den utsatta sista dagen för 
anmälan. Ansökningshandlingarna finns tillgängliga cirka fyra månader före institutet 
och de skall vanligtvis vara avdelningen tillhanda cirka två och en halv månader före 
det aktuella institutet. Detaljerad information gällande kursdatum för instituten inom ditt 
konstitutionella område, specifika ansökningshandlingar som skall användas och sista 
dag för anmälan finns på organisationens webbplats. Lions avancerade 
ledarskapsinstitut.  
 
Vid anmälan måste kandidaten fylla i och sända in följande dokument, tillsammans med 
erfoderliga namnteckningar, till Institutes & Seminars innan sista ansökningsdatum. 
Distriktets ledargrupp, det vill säga distriktsguvernören, den första vice 
distriktsguvernören, den andra vice distriktsguvernören, zonordförande och distriktets 
GLT-koordinator bör granska alla ansökningar innan de skickas in till LCI: 
 

A. Komplett ifylld ansökningsblankett 
 
B. Ett nomineringsbrev undertecknat av distriktsguvernören, som kommer att 

tjänstgöra det ämbetsår som institutet genomförs samt GLT- distriktskoordinator. 
 

För ytterligare information om Lions avancerade ledarskapsinstitut kontaktar du: 
 
Lions Clubs International 
Leadership Division 
Institute & Seminars Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA 
Fax: 630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org  
  

 
Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 
 
Utvecklingsinstitut för instruktörer har som mål att utveckla och att utöka antalet 
skickliga instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar inte endast på 
presentationsfärdigheter, utan omfattar även många av de färdigheter och koncept som 
påverkar hur utbildning av hög kvalitet genomförs och därmed även påverkar 
effektiviteten av Lions Clubs Internationals ledarutvecklingsprogram. Lionmedlemmar 
som deltar i denna fyra-dagarskurs, måste genomföra en utbildning inom 6 (sex) 
månader efter institutets slut för att anses ha slutfört institutet. Instruktörerna är 
lionmedlemmar med högt utvecklade färdigheter och med omfattande erfarenheter. 
Detaljerad information om datum och plats för dessa institut finns på organisationens 
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webbplats: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-
development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php 
 
Varje år kommer distriktsguvernörer och GLT-distriktskoordinatorer att erhålla 
information om vilka som har deltagit i ett utvecklingsinstitut i deras område. Du 
uppmuntras att dra nytta av deras nya kunskaper genom att anlita dem som instruktörer 
vid distriktets useminarier. 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions utvecklingsinsti tut för instruktörer 
 
Lämpliga deltagare är de lionmedlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid 
Lions lokala utbildningsevenemang och vilka skulle ha nytta av denna kurs för att 
förfina sina egenskaper. (Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions 
eller som professionella lärare rekommenderas inte att delta i detta institut, men är 
välkomna att ansöka). Kandidaterna måste ha uppvisat grundläggande kunskaper som 
instruktörer vid olika utbildningsevenemang samt skall ha ett genuint intresse för att 
utveckla dessa färdigheter. Kvalificerade distriktsguvernörer kommer att antas till 
utvecklingsinstitutet för instruktörer i mån av plats. 
 

Kostnad för institutet 
 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 95,00 
att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej 
återbetalningsbar.  Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och 
relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna 
institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider.  

 
Urvalsprocess 

 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid 
institutet inte garanteras. En samlad insats görs för att så många distrikt som möjligt 
ska vara representerade vid varje institut.  Med anledning av detta samt på grund av 
kapacitetsbegränsningar kan plats vid institutet inte garanteras. Som distriktsguvernör 
kan du ombedjas att prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. Efter ansökningarna 
granskats kommer Ledarskapsdivisionen att meddela deltagarna om resultatet och 
fortsätta med registreringsprocessen. 
 
Ledarskapsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika presentationer 
på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har passerats. 
 
 

Ansökningsförfarande 

Kvalificerade kandidater måste förbereda en ansökan på två sidor och bifoga den 
för övervägande. Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast 
angivna ansökningsdatum kommer att handläggas av Ledarskapsdivisionen. 
Ansökan finns tillgänglig fyra månader innan institutet startdatum och ska skickas in 
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cirka två och en halv månader innan institutet genomförs. Besök organisationens 
webbplats för en aktuell lista över institut i ditt konstitutionella område samt sista 
ansökningsdatum: Lions utvecklingsinstitut för instruktörer. 

 

Vid anmälan måste kandidaten fylla i och skicka in ansökan samt erforderliga 
namnteckningar till Institutes and Seminars Department innan sista 
ansökningsdatum. Distriktets ledargrupp, det vill säga distriktsguvernören, första 
vice distriktsguvernören, andra vice distriktsguvernör, zonordförande och distriktets 
GLT-koordinator bör granska alla ansökningar innan de skickas in till LCI: 

 
A. Komplett ifylld ansökningsblankett 
 
B. Ett nomineringsbrev undertecknat av distriktsguvernören och 

guvernörsrådsordföranden som kommer att tjänstgöra det ämbetsår som 
institutet genomförs samt GLT- områdesledare. 

 
För ytterligare information om Lions utvecklingsinstitut för instruktörer kontaktar du: 
 
Lions Clubs International 
Leadership Division 
Institute and Seminars Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA 
Fax: 630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org   
 

 

Excellensutveckling för instruktörer (FDES)  
Excellensutveckling för instruktörer är ett webbaserat program som är utformat för att 
stödja och ge lionmedlemmar, som deltagit i ett utvecklingsinstitut för instruktörer, 
energi att fortsätta utvecklas. Programmet består av fyra webbseminarier som kommer 
att genomföras vid två fastställda datum, med två veckors mellanrum. Vid varje tillfälle 
ska även en efterföljande onlinesession på cirka 75 minuter genomföras. Under 
programmet kommer man diskutera utbildningsframgångar, utmaningar och resurser; 
metoder för att förbättra och använda sina presentations- och instruktörsfärdigheter på 
bästa sätt; samt genomförande av webbseminarier. Instruktörerna för detta program är 
lionmedlemmar med finjusterade instruktörskuskaper och med en omfattande 
instruktörserfarenhet inom Lions.  
 

Deltagarnas kvalifikationer: Excellensutveckling fö r instruktörer (FDES) 
 
Kandidaterna är lionmedlemmar som på ett framgångsrikt sätt genomfört Lions 
utvecklingsinstitut för instruktörer. Kandidaterna måste kunna delta på engelska och 
måste kunna delta vid den tid och det datum som de fyra onlinesessionerna kommer att 
äga rum. Deltagande i alla fyra webbseminarier och genomförande av hemuppgifterna 
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krävs för att anses ha genomfört programmet.  
 
Deltagandet är begränsat till 25 lionmedlemmar som uppfyller kraven och som skulle 
ha nytta av denna kurs för att förfina sina färdigheter. (Lionmedlemmar med stor 
erfarenhet som instruktörer inom Lions eller som professionella lärare rekommenderas 
inte till denna kurs men är välkomna att ansöka.) Eftersom detta är ett webbbaserat 
program som genomförs i realtid måste deltagarna ha tillgång till en dator med 
bredbandsuppkoppling samt ljud- och mikrofonfunktioner.  
 

Kostnad 
 
Det kostar ingenting att delta i detta program.  
 

Urvalsprocess 
 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan man inte 
garantera plats i programmet. En samlad insats görs för att så många geografiska 
områden som möjligt ska vara representerade i programmet. Med anledning av det 
begränsade antalet deltagare (25 deltagare) kan plats i programmet inte garanteras. 
Efter ansökningarna granskats kommer ledarskapsdivisionen att meddela deltagarna 
om resultatet och fortsätta med registreringsprocessen. 
 
Ledarskapsdivisionen har rätt att ställa i programmet på grund av för få erhållna 
ansökningar när sista ansökningsdag har passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
 
Kvalificerade kandidater måste förbereda specifika handlingar och bifoga dem för 
övervägande.  Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast angivna 
ansökningsdatum kommer att handläggas av Ledarskapsdivisionen. Ansökan skickas 
till lionmedlemmar som har deltagit i Lions utvecklingsinstitut för instruktörer cirka fyra 
månader innan programmets startdatum och ska skickas in cirka två månader innan 
institutet genomförs.  
 
För att ansöka måste kandidaten fylla i och skicka in ansökan samt erforderliga 
namnteckningar till Institutes and Seminars Department innan sista ansökningsdatum.  
 

A. Ifyllt ansökningsformulär 

B. Kandidatens nomineringsformulär undertecknat av distriktsguvernören, 
guvernörsrådsordföranden som kommer att tjäna det ämbetsår som programmet 
genomförs, samt GLT-distriktskoordinator. Ansökningar från kandidater som 
kommer från ett enkeldistrikt bör undertecknas av distriktsguvernören och GLT 
områdesledaren. 

För mer information om programmet Excellensutveckling för instruktörer ska du 
kontakta: 
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Lions Clubs International  
Leadership Division 
Institutes & Seminars Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Fax:  630-706-9010 
E-post:  institutes@lionsclubs.org 
 

 
Lions regionala ledarskapsinstitut 
 
Lions regionala ledarskapsinstitut är ett anslagsprogram där multipeldistrikten har 
möjlighet att söka anslag för att stödja ledarskapsutbildning inom sitt eget 
multipeldistrikt. Leadership Division tillhandahåller särskilda riktlinjer för att uppnå 
högsta möjliga kvalitet vid Lions regionala ledarskapsinstitut. 
 
Anslag kan beviljas till ett belopp om högst USD 143 per deltagare per utbildnings-
seminarium och upp till ett högsta totalbelopp om USD 10 000, dock ej mer än 50 % av 
institutets totala kostnad. Upp till USD 7 500 kan sökas av de multipeldistrikt som har 
erhållit detta anslag två eller fler gånger, dock högst 50 % av institutets totala kostnad. 
   
Ett e-postmeddelande med länkar till anslagsprocedurer och ansökningar avseende det 
därpå följande verksamhetsåret skickas till alla multipeldistrikt och enkeldistrikt första 
veckan i februari. Procedurerna innehåller information avseende programmet Lions 
regionala ledarskapsinstitut, riktlinjer för planering, exempel på kursplan och ett 
formulär för utbetalning av ersättning. 
 
Ansökningar avseende Lions regionala ledarskapsinstitut måste sändas till Leadership 
Division vid det internationella huvudkontoret och skall vara divisionen tillhanda senast 
den 30 april avseende det därpå följande verksamhetsåret. Ansökningar som 
ankommer efter detta datum kommer att tas under övervägande endast om 
anslagsmedel finns. Besök webbsidan Lions regionala ledarskapsinstitut för mer 
information om programmet. 
 
 

Program för finansiellt stöd till distriktets GLT 
 
Ledarskapsdivisionens budget tillhandahåller begränsade finansiella medel för att 
stödja genomförandet av Utbildning för zonordförande. Godkända utgifter kommer att 
ersättas på matchande basis upp till USD 500 per distrikt och år. Finansiellt stöd måste 
sökas av GLT-distriktskoordinator med godkännande från distriktsguvernören. För att 
säkerställa ett anslag skall ansökan vara godkänd av LCI innan utbildningen påbörjas. 
Ansökan om finansiellt stöd skall fyllas i och skickas in av GLT-distriktskoordinator 
innan utbildningen påbörjas. 
 
Läs mer om programmet för finansiellt stöd till distriktets GLT på organisationens 
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webbplats. 
 
 
Stöd till utbildning i multipeldistriktet 
 
Leadership Divisions budget innehåller begränsade medel för utbildning som 
genomförs på multipeldistriktsnivå. Detta program ger multipeldistrikten möjlighet att 
ansöka om anslag för två ledarskapsseminarier per verksamhetsår: Ett för första vice 
distrikts-guvernörer och ett för andra vice distriktsguvernörer. Multipeldistrikten måste i 
förväg ansöka om detta anslag, vilket kan ge upp till USD 100 för varje deltagande 
första vice distriktsguvernör respektive USD 75 för varje deltagande andra vice 
distriktsguvernör. 
Lär mer på sidan om anslag till ledarutveckling i multipeldistrikt 
 
Multipeldistrikten genomför seminarier för första vice distriktsguvernörer/DG Elect för 
att hjälpa tillträdande distriktsguvernörer att till fullo förstå sitt ansvar när de tillträder 
sin post. Leadership Division tillhandahåller varje multipeldistrikt med en kursplan och 
instruktionsmaterial, vilka är utformade för att komplettera utbildningen vid DG Elect-
seminariet som genomförs vid den internationella kongressen. 
 
 

DG Elect-seminariet 
 
Varje år deltar DG Elect från hela världen i DG Elect-seminariet, vilket genomförs strax 
innan den internationella kongressen. Under detta seminarium deltar alla DG Elect i 
aktiv ledarskapsutbildning som genomförs av organisationen. Seminariet uppmuntrar 
deltagarna att lära sig sina roller och sitt ansvar som lionledare inklusive sätt att 
uppfylla den tillträdande internationella presidentens mål. 
 
DG Elect-seminariets lärare består av kunniga och erfarna lionledare från hela världen. 
Sessionerna genomförs på organisationens officiella språk och simultantolkning 
tillhandahålls vid behov. Leadership Division utvecklar alla kursplaner och allt 
studiematerial. 
 
Detaljerad information om detta årliga utbildningsprogram finns på LCI:s webbplats: 
Distriktsguvernörer- Elect. 
 
 

Andra ledarutvecklingsseminarier 
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) kan informera om ytterligare seminarier som 
erbjuds för att stödja LCI:s insatser och dessa genomförs i enlighet med den 
internationella styrelsens riktlinjer. Dessa seminarier kan fokusera på behov i ett 
specifikt geografiskt område eller en fokuserad insats, till exempel medlemstillväxt och 
ledarutveckling. 
 
Tack vare dessa interaktiva seminarier får Lions medlemmar bättre förståelse för 
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organisationens uppgift och de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med 
andra medlemmar. Deltagarna erhåller resurser och information som de kan använda 
vid seminarier i sitt respektive distrikt för att förbättra medlemmarnas färdigheter. 
 
 
 

Ledarskapsresurscenter 
 
Ledarskapsresurscentret på organisationens webbplats har en enkel och 
användarvänlig utformning och innehåller värdefulla ledarutvecklingsverktyg samt 
resurser. För närvarande finns fem kategorier med information om 
ledarskapsutveckling: 
 
Globalt ledarskapsteam  
Information om det globala ledarskapsteamet, vilken bland annat innehåller information 
om strukturen för GLT på internationell nivå, i multipeldistrikt och i distrikt. 
 
 
Lions utbildningscenter 
Lions utbildningscenter är ett webbaserat utbildningsprogram som finns på 
organisationens officiella webbplats www.lionsclubs.org. Tack vare utbildningscentret 
kan lionmedlemmarna dra nytta av de många fördelarna med webbaserad utbildning, 
till exempel tillgängligt för de allra flesta, tillgängligt dygnet runt, utbildning i egen takt 
och utbildning på egen hand. Användarna skapar ett personligt konto med sina Lions 
medlemsnummer, varje lionmedlem erhåller därmed sin personliga sida för de 
avslutade webbaserade kurserna. 
 
Lions utbildningscenter ger alla lionmedlemmar möjlighet att öka sina kunskaper om 
organisationen samt att förbättra sina ledaregenskaper. Utbildningscentrets innehåll är 
utformat för att tillgodose de behov som nya lionmedlemmar har, till exempel 
Introduktion till Lions ledarskap, samt även för mångåriga lionmedlemmar som söker 
information, till exempel Lions beslutsfattande-kurs. Informationen presenteras på ett 
informativt och interaktivt sätt. Kurserna på Lions utbildningscenter är även öppna för 
leomedlemmar. 
 
Utbildningsmaterial/resurser  
Det finns ett flertal kurser och kursplaner, till exempel instruktörshandledningar, 
deltagarmaterial, PowerPoint-bilder och utdelningsmaterial, att använda vid till exempel 
vid utbildning av klubbtjänstemän, zonordförande och andra. Resurserna inkluderar 
nedladdningsbara presentationer, såsom moduler för medlemsinformation och 
bildpresentationer, handledning för talaren inom ämnen som att uppnå mål, roller i 
grupper och att vårda nya klubbar.  
 
Ledarutveckling 
Information om organisationens ledarutvecklingsprogram omfattar bland annat Lions 
ledarskapsinstitut, utvecklingsinstitut för instruktörer, webbseminarier om 
ledarskapsfärdigheter, DG Elect-seminariet och regionala ledarutvecklingsinstitut. 
 
Ledarskapskommunikation 
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Ledarskapskommunikation är inriktad på att öka framgången för lionmedlemmar i 
ledande roller. Kommunikation inkluderar de kvartalsvisa e-nyhetsbrevet Nätverk för 
ledare, ljudpodcaster och framgångsberättelser om ledarskap. 
 
Ledarskapsresurscentret kan hjälpa distriktsguvernörens team och GLT-koordinatorn 
att planera och genomföra lokala utbildningsprogram. Allt material finns lätt till hands 
och kan anpassas för att passa lokalt. 


