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Kapitel 17 
 
SUCCESSIONSPLANERING 
 
Börja med slutet i minnet 
 

Att förbereda inför byte av ledare är en av de svåraste utmaningar organisationer och företag 
ställs inför. Framgångsrika organisationer vägleder och är mentorer för potentiella ledare och 
Lions Clubs International bör följa en liknande väg. Strukturen med distriktsguvernörens team 
ger en perfekt möjlighet till att förbereda inkommande ledare på deras respektive roller samt 
att uppnå kontinuitet och fokus i distriktet. 
 
Istället för en plötslig övergång till nya ledare kan distriktsguvernörer som kommunicerar på ett 
effektivt sätt under hela sin ämbetsperiod säkerställa att både första och andra vice 
distriktsguvernör är redo att ta sig an sina uppgifter när det nya verksamhetsåret inleds. Att 
delegera några av klubbesöken ett bra sätt för dina efterträdare att lära sig mer om klubbarna i 
ditt distrikt, deras utmaningar och möjligheter, det är också ett bra sätt för klubbarna att lära sig 
mer om dina efterträdare. 
 
Att dela med sig av erfarenheter och idéer säkerställer att varje medlem i distriktsguvernörens 
team är engagerad i distriktets framtid och dess framgångar. Även om distriktsguvernören har 
de största kunskaperna om distriktets nuvarande situation och trender kan övriga medlemmar i 
teamet ge nya perspektiv och idéer samtidigt som de lär sig att använda tillgängliga resurser.   
 
Den internationella styrelsens policy har definierat specifika roller för första och andra vice 
distriktsguvernör under det att de arbetar i distriktet och förbereder sig inför sitt år som 
distriktsguvernör. Emellertid begränsar sig en effektiv distriktsguvernör inte endast till dessa 
uppgifter när det gäller att arbeta som ett team. Att delegera, samarbeta och involvera alla 
medlemmar i distriktsguvernörens team i att sätta mål, sammanställa handlingsplaner och 
genomföra dem kommer att vara till nytta för hela teamet och hela distriktet kommer att ha 
nytta av detta arbetssätt. 
 
Förbered din efterträdare 
 
Sittande distriktsguvernör måste ta sig tid till att sammanträffa med inkommande 
distriktsguvernör för att diskutera distriktets verksamhet och överlämna uppgifter. En ordentlig 
genomgång och god information är mycket viktigt för distriktet och hela organisationen. 
Sammanträffa med inkommande distriktsguvernör så många gånger som behövs före den 
internationella kongressen.  
 
Följande är några av de frågor som bör diskuteras: 
 

• Klubbar i distriktet som kräver extra uppmärksamhet (nya klubbar, status quo-klubbar, 
avstängda klubbar etc.) 

• Ärenden som måste hanteras av det nya distriktsrådet 

• Transaktioner på distriktskontot, till exempel avseende inköpt klubbrekvisita 

• Stadgar och arbetsordning 
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• Tid som kommer att tillbringas hemifrån 

• Utgifter för resor 

• Möjlighet till flexibel arbetstid på jobbet 

• Utnämningar i distriktet 

• Röstberättigade distriktsrådsmedlemmar 

• Distriktets sekreterare/kassör 

• Regionordförande och zonordförande: 

• Ej röstberättigade poster 

• Lions stiftelser och fonder i distriktet och i multipeldistriktet 

• Åligganden som kräver extra tid 

• Sammanställa distriktets matrikel 

• Administrativa uppgifter 

• Stöd till klubbarna 

 
Andra frågor som bör diskuteras. 
 
Informera den inkommande distriktsguvernören om nuvarande situation i distriktet och vad 
han/hon måste följa upp under sitt år som distriktsguvernör. 
 
Föreslå att multipeldistriktets globala ledarskapsteam genomför träning för alla DG Elect i 
samband med ett guvernörsrådsmöte. 
 
Inkommande och utgående distriktssekreterare bör också sammanträffa för att överlämna 
uppgifter och handlingar. 
 
Överlämnande av distriktets handlingar 
 
Distriktsguvernören skall överlämna alla distriktshandlingar till sin efterträdare. Vad som skall 
överlämnas varierar från distrikt till distrikt. Noggrant förda register och handlingar kommer att 
ge efterträdaren en god start på året. Om möjligt bör ett kort möte med efterträdaren 
genomföras för att gå igenom det förra verksamhetsåret. Din distriktssekreterare och kassör 
samt efterträdarens distriktssekreterare och kassör bör också delta i mötet. 
 
Du har nytta av dina ledaregenskaper hela livet 
 
Eftersom du förmodligen kommer att vara lionmedlem så länge du lever kommer dina insatser 
som ledare att märkas av under många år efter ditt år som distriktsguvernör. Under kommande 
år som tidigare distriktsguvernör kan det bli så att din aktivitet och din påverkan faktiskt ökar 
med anledning av att andra medlemmar utser dig till olika poster och att du tillfrågas om goda 
råd i olika ärenden tack vare ökad erfarenhet och kunskap. En av dina uppgifter kan bli att 
vara mentor och att föra fram potentiella ledare. Detta är ett sätt att fortsätta dina insatser och 
ge stöd till organisationen, vilket är berikande för dig och kommer att bana väg för nya ledare. 
 
Många människor uppskattar verkligen dina insatser! 


