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Under perioden november 2017 och 30 april 2018 kommer första vice distriktsguvernörer/DG Elect 
(1VDG/DG Elect) att: 
 

o Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. 
o 1VDG/DG kommer att fastställa distriktets mål och handlingsplaner avseende 

ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och LCIF, genom att gå 
igenom de individuella hemuppgifterna, delta i multipeldistriktets utbildning och DG 
Elect områdesutbildning samt genom att samarbeta med följande lionledare (för 
innevarande verksamhetsår 2017-2018):  
 Andra vice distriktsguvernör 
 GLT/GMT/GST och LCIF distriktskoordinatorer 
 GLT/GMT/GST och LCIF multipeldistriktskoordinatorer, om tillämpligt 
 GLT/GMT/GST områdesledare  

o 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). 

o Begära granskning och stöd av distriktets mål 
1VDG/DG Elect kommer begära att följande lionledare (för innevarande verksamhetsår 
2017-2018) går igenom och visar sitt stöd för distriktets mål, genom att använda 
webbsidan Distriktets mål 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 stöd till LCIF ska vara LCI tillhanda 
senast den 30 april 2018.   
 
Innan du skickar in dina mål och handlingsplaner ska du säkerställa att du har följande handlingar 
tillgängliga. 
 
1. Ifylld mall för smarta mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 

hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF. 
 
2. Ditt internationella medlemsnummer. 1VDG/DG Elect måste ange sitt medlemsnummer för att kunna 

skicka in distriktets mål och handlingsplaner. Om du inte känner till ditt internationella 
medlemsnummer kontaktar du din klubbsekreterare eller DG Elect-seminariets gruppledare för att få 
det.  
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Skicka in distriktets mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF 
 
Observera:  Alla bilder nedan är exempel på engelska. Webbsidorna för Distriktsmål 2018-2019 finns på alla 
Lions officiella språk, 
 
Börja med att gå in på webbsidan distriktets mål 2018-2019. 
 

• Klicka på länken Skicka in nya mål under ”Resurser för mål och handlingsplaner.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ange ditt internationella medlemnummer och säkerhetskoden som finns i formuläret. 
Säkerhetskoden ändras varje gång du går in på denna sida. Ange koden så som den visas på den 
specifika sidan.  Klicka på Nästa. 

• Om ditt medlemsnummer eller säkerhetskoden inte godkänns av systemet ska du kontakta det 
globala arbetsteamets personal. 
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• Du kommer att komma till en sida där ditt namn, konstitutionella område, multipeldistrikt och 
distrikt visas. Verifiera att ditt namn och distrikt är korrekt. Om inte kontaktar du det globala 
arbetsteamets personal. 

• Längst ner på sidan kommer du kunna välja inom vilket område du vill skicka in distriktets mål: 
Ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF. Notera att  
mallarna för ledarutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF är likadana. Mallen för 
medlemsutveckling ser annorlunda ut än övriga och följer formatet för arbetsbladet för 
medlemsmål. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ange distriktets mål och handlingsplaner för ledarutveckling/ hjälpinsatsernas påverkan /stöd till LCIF. 

 
 

1) Ange den första målbeskrivningen från 
avsnitt 1 i din mall för smarta mål och 
handlingsplaner. 

 
2) Ange din handlingsplan för 

målbeskrivningen (avsnitt 2 i din mall 
för smarta mål och handlingsplaner). 
a. Ange det första handlingssteget i 

din handlingsplan. 
b. Ange vem som ansvarar för 

handlingssteget.    
c. För att ange ytterligare 

handlingssteg klickar du på länken 
Ange ytterligare handlingssteg 
och vem som är ansvarig. 
Ytterligare fält kommer att visas.  
Upp till 10 separata handlingssteg, 
samt ansvarig person, kan skickas 
in.   
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3) När alla handlingssteg har angivits ska 

du ange när målet ska vara genomfört. 
4) Förklara hur vi kommer att veta att 

målet har uppnåtts. 
5) För att ange ytterligare mål och 

handlingsplaner avseende 
ledarutveckling/hjälpinsatsernas 
påverkan/stöd till LCIF klickar du på 
länken  Ange ytterligare mål och 
handlingsplaner för distriktet 
(ledarutveckling/hjälpinsatsernas 
påverkan/stöd till LCIF) och repetera 
stegen ovan. Formuläret tillåter att du 
anger upp till 10 mål och 
handlingsplaner. 

6) När distriktets slutgiltiga mål och 
handlingsplaner (för 
ledarutveckling/hjälpinsatsernas 
påverkan/stöd till LCIF) har angivits ska 
du klicka på Skicka. 

 
 

 

 
Ange distriktets mål och handlingsplaner för 
medlemskap 

 
1) Använd ditt ifyllda arbetsblad för medlemsmål 

och mallarna för smarta mål och 
handlingsplaner 2018-2019.  Ange distriktet 
mål per kvartal för Bjud in för att göra skillnad 
och använd TAB-tangenten för att gå vidare till 
nästa fält.  Distriktets målbeskrivning om Bjud 
in för att göra skillnad kommer automatiskt att 
räkna ut den totala siffran för 
verksamhetsåret. 

2) Ange dina handlingsplaner för 
målbeskrivningen (avsnitt 2 i mallen för smarta 
mål och handlingsplaner) 
a. Ange det första handlingssteget i din 

handlingsplan. 
b. Ange vem som ansvarar för handlingssteget.    
c. För att ange ytterligare handlingssteg klickar du på länken Ange ytterligare handlingssteg och vem 

som är ansvarig. Ytterligare fält kommer att visas. Upp till 10 separata handlingssteg, samt ansvarig 
person, kan skickas in.   
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3) När alla handlingssteg har angivits ska 
du ange när målet ska vara genomfört. 

4) Förklara hur vi kommer att veta att 
målet har uppnåtts. 

5) En sammanfattning av årliga 
medlemsmål kommer automatiskt att 
visas baserat på den information som 
skickas in i din målbeskrivning. 

6) Klicka på Nästa för att spara målet om 
att Bjuda in för att göra skillnad. Du 
kommer automatiskt att skickas vidare 
till sidan för mål gällande nya klubbar. 

7) Repetera stegen ovan för att ange mål 
för nya klubbar, mål för andel kvinnliga 
medlemmar och mål för att behålla 
medlemmar 

8) När de slutgiltiga målen och 
handlingsplanerna för distriktets 
medlemsutveckling har angivits ska du 
klicka på Skicka. 

 
 
 
 
Ändra eller ange ytterligare mål och handlingsplaner 
 

• På webbsidan Distriktsmål 2018-2019 kan du ändra befintliga mål och handlingsplaner och/eller 
ange ytterligare mål och handlingsplaner.  Klicka på länken Ändra eller ange ytterligare mål  för 
ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan eller stöd till LCIF.   
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• Ange ditt internationella medlemsnummer och säkerhetskoden som finns i formuläret. 

Säkerhetskoden ändras varje gång du går in på denna sida. Ange koden så som den visas på den 
specifika sidan. Klicka på Nästa. 

• Om ditt medlemsnummer eller säkerhetskoden inte godkänns av systemet ska du kontakta det 
globala arbetsteamets personal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Längst ner på sidan kommer du kunna välja inom vilket område du vill skicka in distriktets mål: 
Ledarutveckling, medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF. Notera att  
mallarna för ledarutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF är likadana. Mallen för 
distriktets medlemsmål är annorlunda än de övriga. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
• När du har valt område kommer alla mål och handlingsplaner som tidigare skickats in inom 

området att visas automatiskt. Ändra befintliga mål och handlingsplaner genom att klicka på länken 
Ändra detta mål och handlingssteg eller klicka på länken Lägg till ett nytt mål och en ny 
handlingsplan. 
 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org


Skicka in distriktets mål och handlingsplaner 
Vägledning i att skicka in mål och handlingsplaner 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Klicka på Skicka (längst ned på sidan) när du är färdig.  
 
 
Visa, skriv ut, eller kontrollera status för inskickade mål och handlingsplaner 
 

• På webbsidan för Distriktsmål 2018-2019 klickar du på länken Visa eller skriv ut mål under 
”Resurser om mål och handlingsplaner” 
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För att visa målen för alla distrikt i ditt multipeldistrikt väljer du ditt konstitutionella område och 
multipeldistrikt genom att använda rullistan och ange säkerhetskoden i formuläret. Säkerhetskoden 
ändras varje gång du går in på denna sida. Ange koden så som den visas på den specifika sidan.  
Klicka på Nästa. 

• 1VDG/DG Elect kan se sina distriktsmål genom att ange sitt internationella medlemsnummer och 
säkerhetskoden som finns i formuläret. Klicka på Nästa. 

 
En ny sida kommer att visa status för mål och handlingsplaner gällande ledarutveckling, 
medlemsutveckling, hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF för varje distrikt inom ditt 
multipeldistrikt. Om du väljer att endast titta på dina egna mål kommer endast dina mål att visas på 
sidan. 
 
 
 
 
 
 

• Klicka på knappen Visa/Skriv ut. En ny sida kommer att öppnas och visa en utskriftsversion av det 
valda distriktets mål och handlingsplaner avseende ledarutveckling, medlemsutveckling, 
hjälpinsatsernas påverkan och stöd till LCIF. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut mål och 
handlingsplaner. 

 
• Kontakta följande lionledare och be dem att granska och visa sitt stöd för distriktets mål och 

handlingsplaner. 
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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 
 
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.  
 
Observera: 1VDG/DG Elect kan ange ett nytt mål eller ändra befintliga mål. Det kommer inte krävas att 
andra vice distriktsguvernör, globala arbetsteamets distriktskoordinatorer/distriktets LCIF koordinator, 
globala arbetsteamets multipeldistriktskoordinatorer/multipeldistriktets LCIF koordinator och det globala 
arbetsteamets områdesledare på nytt genomför processen att granska och stödja de nya/ändrade målen. 
 
Vägledning samt frågor och svar om granskning av mål kommer att finnas på webbsidan Distriktsmål 2018-
2019 efter den 29 januari 2018. Kontakta det globala arbetsteamets personal om du har frågor. 
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