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Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 
 

Övergripande mål: Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att utveckla 
lionmedlemmarnas färdigheter som förberedelse inför möjligheter att utöva ledarskap på 
klubbnivå, särskilt i positionen som klubbpresident. 

 
Kursplan gällande Lions 

Lions grundprinciper – Öka dina kunskaper om Lions Clubs Internationals historia, syfte, etik, mål 
och struktur. 

Idékläckning – Skapa och dela idéer om Lions framtid. 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) – Bekanta dig med LCIFs syfte, anslagsprogram och 
erkänsla. 

Medlemskap – Bli medveten om behovet av medlemstillväxt och retention. Gå igenom befintliga 
medlemmars status, befintliga program som genomförs och handlingsplaner som utförs för att påverka 
medlemstillväxt och retention. 

Kursplan gällande ledarskap 

Kommunikation – Förstå din kommunikationsstil och strategier hur du samarbetar med andra 
människor som har en annan stil än din egen. 

Mångfald – Förstå dynamiken och mångfalden i din klubb genom att utforska olika tankesätt. 

Mentorskap – Du kommer att lära dig konceptet och fördelarna med mentorskap, skapa en grund för 
en effektiv mentorrelation, planera en mentorsession. 

Genomföra effektiva möten – Att kunna identifiera viktiga delar för ett produktivt möte, hur man 
överbrygger vanliga hinder, gå igenom effektiva mötesverktyg och mötesredskap. 

Medlemsmotivering – Förstå och lära dig att använda effektiva motivationstekniker. 

Tala inför grupp – Öka dina färdigheter att tala inför grupp, lära dig att förbereda ett tal, skärpa dina 
färdigheter att tala. 

Bästa arbetssätt – Dela med dig av de bästa arbetssätten i din klubb, utbyt idéer med andra 
lionmedlemmar avseende serviceprojekt, medlemskap, rekrytering, träningsförslag, retention, 
utveckling av nya klubbar etc….. 

Sätta och uppnå klubbmål – Undersök vägar för att på ett effektivt sätt utveckla strategier för att 
fastställa prioriteringar och uppnå klubbmål. 

Arbeta i grupp – Utvärdera gruppdynamik, ledarfärdigheter, lagfärdigheter och problemlösning. 

Skriva din egen syftesbeskrivning – Lär dig att skapa din egen syftesbeskrivning. 
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