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PROCESS: 
 
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, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF 
genom att gå igenom de individuella hemuppgifterna, delta i multipeldistriktets 
utbildning, DG Elect områdesutbildning och samarbeta med följande lionledare för 
det innevarande verksamhetsåret (2017-2018): 
 Andra vice distriktsguvernör 
 GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
 GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
 GLT/GMT/GST 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 Distriktsmål 2018-2019. (Tillgänglig efter den 29 
januari 2018). 

• Begära granskning och stöd av distriktets mål 
1VDG/DG Elect kommer begära att följande lionledare för innevarande 
verksamhetsår (2017-2018) granskar och visar sitt stöd för distriktets mål med hjälp 
av webbsidan  Distriktsmål 2018-2019. 
 Andra vice distriktsguvernör 
 GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
 GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
 GLT/GMT/GST områdesledare  

 
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. 

 
 
FRÅGOR OCH SVAR: 
 

1. Vilka bör vara involverade i att lägga fast distriktets mål?  
 

Det rekommenderas att 1VDG/DG Elect samarbetar med följande lionledare för att fastställa 
distriktets mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF. 
 

• Andra vice distriktsguvernör 
• GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
• GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
• GLT/GMT/GST områdesledare  
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Att hela teamet arbetar med att fastställa smarta mål och handlingsplaner stärker det 
gemensamma engagemanget under genomförandefasen och på vägen mot att uppnå distriktets 
mål.  Mallen för smarta mål finns på webbsidan Distriktsmål 2018-2019. 
 

2. Var hittar jag mitt medlemsnummer, vilket krävs för att kunna skicka in distriktets mål och 
handlingsplaner? 
 
Om du inte känner till ditt medlemsnummer kontaktar du din klubbsekreterare eller DG Elect-
seminariets gruppledare för att få det. 
 
Ett medlemsnummer hos Lions Clubs International krävs för att 1VDG/DG Elect ska kunna skicka 
in distriktets mål och handlingsplaner.  
 
Följande lionledare kommer behöva sitt internationella medlemsnummer för att granska och 
visa sitt stöd för distriktets mål. 

• Andra vice distriktsguvernör 
• GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
• GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
• GLT/GMT/GST områdesledare  

 
3. Vad händer om 1VDG/DG Elect inte kan skicka in alla distriktets mål och handlingsplaner på 

webbplatsen vid ett och samma tillfälle? 
 
1VDG/DG Elect kan skicka in mål och handlingsplaner när de är slutliga. För att skicka in fler mål 
och handlingsplaner använder du länken ”Ändra eller ange fler mål ” på webbsidan Distriktsmål 
2018-2019. Efter det att du har angivit ditt medlemsnummer visas de mål och handlingsplaner 
som har angivits tidigare och du kan ändra tidigare angivna mål och handlingsplaner eller lägga 
till nya mål och handlingsplaner.   
   
OBSERVERA: De avsnitt på formuläret om mål och handlingsplaner som har markerats med en 
asterisk (*) måste fyllas i innan systemet tillåter att du sparar och skickar in uppgifterna. 
 

4. Kan 1VDG/DG Elect ändra insända mål och handlingsplaner eller ange nya mål och 
handlingsplaner? 

 
Ja, klicka på länken ”Ändra eller ange fler mål ” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019. 

 
OBSERVERA: När verksamhetsåret 2018-2019 har börjat kan, om nya möjligheter eller ej 
förutsedda situationer har inträffat, justeringar göras av distriktets mål och handlingsplaner.  
Dessa sällsynta ändringar kan göras under hela verksamhetsåret 2018-2019 .  
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5. Vad är nästa steg efter det att 1VDG/DG Elect har skickat in distriktets mål och 

handlingsplaner om ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd 
till LCIF? 
 
Efter insändande av distriktets mål och handlingsplaner på webbplatsen kontaktar du 
nedanstående lionledare för innevarande verksamhetsår (2017-2018) för att informera dem om 
att distriktets mål och handlingsplaner finns att granska på webbplatsen. 

 

Ledarutveckling Medlemsutveckling Hjälpinsatsernas 
påverkan Stöd till LCIF 

Andra vice  
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

GLT- distriktskoordinator GMT- distriktskoordinator GST- distriktskoordinator Distriktets LCIF-
koordinator 

GLT- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

GMT- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

GST- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

Multipeldistriktets 
LCIF-koordinator  
(om tillämpligt) 

GLT områdesledare GMT områdesledare GST områdesledare Ej tillämpligt 
 

För information om processen att granska och stödja mål klickar du på länken ”Vägledning i att 
granska och stödja mål” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019. 
 

6. Vem bör granska och stödja distriktets mål avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF, vilka har skickats in av 1VDG/DG Elect? 
 
De insända målen och handlingsplanerna bör granskas och stödjas av följande lionledare för 
innevarande verksamhetsår (2017-2018): 

 
 

Ledarutveckling Medlemsutveckling Hjälpinsatsernas 
påverkan Stöd till LCIF 

Andra vice  
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

Andra vice 
distriktsguvernör 

GLT- distriktskoordinator GMT- distriktskoordinator GST- distriktskoordinator Distriktets LCIF-
koordinator 

GLT- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

GMT- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

GST- 
multipeldistriktskoordinator 

(om tillämpligt) 

Multipeldistriktets 
LCIF-koordinator  
(om tillämpligt) 

GLT områdesledare GMT områdesledare GST områdesledare Ej tillämpligt 
 
 

7. Vem ansvarar för att distriktets mål granskas och får stöd av de lionledare som kvävs?  
 
1VDG/DG Elect ansvarar för att alla lionledare som krävs granskar och stödjer målen via 
webbsidan för Distriktsmål 2018-2019.  
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Status gällande granskning och stöd av distriktets insända mål visas om du klickar på länken 
”Visa eller skriv ut mål” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019.  
 
Mer information om processen att granska och stödja finner du i  ”Vägledning i att granska och 
stödja mål” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019. 
 
 

8. När och var kan distriktets mål och handlingsplaner granskas och stödjas av de lionledare som 
krävs? 
 
När de lionledare som krävs accepterar distriktets insända mål och handlingsplaner som 
slutgiltiga skall de granska och stödja dessa via länken ”Granska och stöd mål” på webbsidan 
Distriktsmål 2018-2019. Mer information om processen att granska och stödja finner du i  
”Vägledning i att granska och stödja mål” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019. 
 
Andra vice distriktsguvernörer behöver endast skicka in sitt stöd en gång för att ändra statusen 
till ”granskad” för alla fyra mål och handlingsplaner.  

En lionledare som skall granska och visa sitt stöd för fler än en uppsättning distriktsmål måste 
genomföra processen för var och en av sina roller för att statusen skall ändras till ”granskad”.  
(Mer information finner du i instruktionerna för granskning och stöd av distriktets mål och 
handlingsplaner.) 

OBSERVERA: För att granska och stödja de insända distriktsmålen kommer dessa lionledare 
behöva sitt internationella medlemsnummer. Om du inte känner till ditt medlemsnummer 
kontaktar du din klubbsekreterare för att få det. 
 

9. Vad ska lionledare göra om information om fel distrikt eller ingen information visas på 
webbsidan för att granska och stödja mål? 
 
Om denna situation skulle uppstå kontaktar du det globala arbetsteamets personal. 
 

10. Vad händer om 1VDG/DG Elect skickar in ett nytt distriktsmål eller ändrar hans/hennes 
befintliga distriktsmål? 
 
1VDG/DG Elect kan ange ett nytt mål eller ändra hans/hennes befintliga mål genom att använda 
länken Ändra eller ange ytterligare mål. Det nya eller ändrade målet behöver inte granskas på 
nytt av den andra vice distriktsguvernören, globala arbetsteamets 
distriktskoordinatorer/distriktets LCIF koordinator, globala arbetsteamet 
multipeldistriktskoordinatorer/multipeldistriktets LCIF koordinator eller det globala 
arbetsteamets områdesledare. 

 
11. Vad händer om en 1VDG/DG Elect inte kan erhålla de bekräftelser som krävs för distriktets 

mål och handlingsplaner? 
 

Det rekommenderas att 1VDG/DG Elect samarbetar med följande lionledare för att skapa 
distriktets mål och handlingsplaner för ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas  
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påverkan och stöd till LCIF så att eventuella problem med mål och/eller handlingsplaner kan 
hanteras innan de skickas till LCI.   
 
 

• Andra vice distriktsguvernör 
• GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
• GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
• GLT/GMT/GST områdesledare  

 
Om en 1VDG/DG Elect inte kan erhålla det stöd som krävs för distriktets mål och 
handlingsplaner bör insatser göras av alla inblandade för att kunna komma överens.   

 
Om man trots alla försök inte kan komma överens om distriktets mål och handlingsplaner bör 
respektive GLT/GMT/GST områdesledare meddela det globala arbetsteamets personal. 
 

12. Hur kan en 1VDG/DG Elect få uppgift om att distriktets mål och handlingsplaner har skickats in 
och att alla lionledare har granskat och visat sitt stöd för de distriktsmål som sänds in? 

 
Klicka på länken ”Visa eller skriv ut mål” på webbsidan Distriktsmål 2018-2019 för att se 
inskickade distriktsmål och kontrollera status för granskning och stöd.  
 
Följ instruktionerna för att välja rätt konstitutionellt område, multipeldistrikt och distrikt att 
granska. 
 
Status för mål: 
• Ej inskickade: Första vice distriktsguvernör/DG Elect har INTE skickat in distriktets mål och 

handlingsplaner. 
• Inskickade: Första vice distriktsguvernör/DG Elect har skickat in distriktets mål och 

handlingsplaner. 
 

Status för granskning av mål:  
• Pågående: När 1VDG/DG Elect anger mål och handlingsplaner för alla fyra områden 

kommer statusen ”pågående” att visas för alla berörda lionledare. 
• Granskade: Berörd part har ”granskat” distriktets mål och handlingsplaner som skickats 

in av 1VDG/DG Elect. 
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