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Öppningssession 
Isbrytar- och uppvärmningsövningar i denna session ger instruktören möjlighet 
att se vilka behov deltagarna har samt skapa en bekväm inlärningsmiljö för 
vuxna.   

Lions: Dåtid, nutid och 
framtid 

 

Denna session är skapad för att förbättra deltagarnas grundläggande kunskaper 
om Lions Clubs Internationals och dess historia samt betona organisationens 
engagemang i globala hjälpinsatser.   

Förändrat ledarskap 

Deltagarna kommer att lära sig de vanligaste anledningarna till varför människor 
motarbetar förändring och hur man leder en förändringsprocess, detta kommer 
att hjälpa deltagarna att bidra till förändringar som kommer att förbättra 
klubbens och distriktets framtid. 

Arbeta i team 

Samarbete, samverkan och de färdigheter som krävs för att stödja och leda Lions 
team är i fokus i denna session.  

LCIF 
ämnesförberedelse 

Innan institutet tilldelades varje deltagare ett av fem ämnen relaterat till Lions 
Club International Foundation.  Denna tid har avsatts för att ge deltagarna 
möjlighet att arbeta i grupp tillsammans med andra som tilldelats samma ämne. 
Inom gruppen ska de skapa en presentation som ska levereras till resten av 
gruppen under institutets sista dag.    

Kommunikation 

Deltagarna får möjlighet att lära sig om deras personliga kommunikationsstil och 
hur man kan använda dessa stilar för att kommunicera med andra.  Deltagarna 
kommer också att diskutera vikten av positiv kommunikation, både när man 
träffas och digitalt. 

Leda effektiva möten 
Under denna session kommer deltagarna diskutera faserna i mötesledning, 
komponenter i ett bra möte och de tekniker som är nödvändiga för att hantera 
mötesdeltagarnas beteende.  

Mångfald 
Denna session illustrerar fördelar och utmaningar med mångfald inom klubbar, 
distrikt och Lions Club International.  

Lions mentorprogram  

Deltagarna kommer att diskutera fördelarna med mentorskap, granska mål och 
processer i Lions mentorprogam samt skapa en mentorplan för att uppnå mål.  

Kreativt tänkande 

Denna interaktiva session betonar kreativt tänkande, en väsentlig 
problemlösnings- och planeringsfärdighet hos en lionledare. 

LCIF 

Denna session granskar LICF:s organisation och uppgift.   Deltagargrupperna 
kommer att presentera rapporter över stiftelsens primära fokusområden. 

Säkerställa 
klubbframgångar 

Denna session tittar närmare på egenskaper hos framgångsrika klubbar, 
presenterar ett antal verktyg och resurser som positivt kan påverka klubbars 
effektivitet samt utmanar deltagarna att aktivt säkerställa klubbframgång.  

Fokuserad diskussion 
Dessa informella sessioner ger deltagarna möjlighet att diskutera 
ledarskapsutmaningar och personlig utveckling, identifiera och diskutera lokala 
problem och möjligheter samt dela nya idéer med varandra.  
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