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Om lionklubbar vid högskolor och universitet 

Lionklubbar vid högskolor och universitet gör det möjligt för studenter, lärare, administratörer, tidigare 
studenter och människor i området att göra hjälpinsatser. Lionklubbar vid högskolor och universitet skiljer
sig något från traditionella klubbar, men medlemmarna har samma rättigheter och skyldigheter.

Det krävs att ordföranden kan avsätta avsevärd tid och tillhandahålla god vägledning för att klubbarna ska
kunna vara aktiva och blomstra. Även lärarrådgivaren (i förekommande fall), Guiding Lions och fadder-
klubben är viktiga för klubbens framgångar. Följande punkter är viktiga att hålla i minnet när nya klubbar
bildas:

• Fastställ klubbens fokus i samhället, för att därmed attrahera medlemmar och kunna bilda klubben. 
Klubben kan fokusera på blodgivning, hjälpa handikappade, idrottsläger, stödja ungdomar eller till 
och med genomföra projekt i ett annat land. 

• Lionklubbar vid högskolor och universitet har en naturligt hög omsättning av medlemmar och där-
för är fortlöpande rekrytering en prioritet. 

• Det rekommenderas att medlemsavgifter samlas in och tjänstemän väljs i förväg, eftersom 
studenterna ofta har skollov när avgiften ska betalas och det nya verksamhetsåret inleds. Detta gör
att avgifterna betalas i tid och att tjänstemän väljs. 

• Lionklubbar vid högskolor och universitet har en förlängd period för inrapportering av medlems-
ändringar. Därmed kan klubben erhålla återbetalning för studenter som inte återvänder, under för-
utsättning att dessa avregistreras inom föreskriven tid (se sidan 10).

• På grund av finansiella begränsningar ingår inte alltid en måltid vid klubbmöten. Det föreslås 
dock att någon sorts tilltugg serveras.

• Klubbtjänstemännen kan behöva vägledning hur en klubb drivs och med medlemsrapportering.

• Lionklubbar vid högskolor och universitet uppmuntras till att planera aktiviteter tillsammans med
andra lionklubbar i området, för att därmed dela med sig av idéer om insamling och projekt samt
lära sig mer om organisationen. Emellertid är det viktigt att låta medlemmarna i respektive klubb
bestämma vilka projekt som ska genomföras och hur detta görs. Låt inte medlemmar på distrikts-
nivå styra projekten. Berätta för de andra medlemmarna att ni är tacksamma för deras hjälp, men
att det nu är den egna klubben som ska besluta vilka idéer och projekt som klubben tänker arbeta
vidare med.

• Uppmuntra medlemmarna att lägga upp en egen webbsida i e-klubbhuset (http://lionwap.org/eclub/
index.php), skicka information via e-post samt använd Facebook och Twitter för att sprida infor-
mation om klubben. Dessa webbsidor är utmärkta att använda för att informera om klubbens akti-
viteter och att uppdatera de medlemmar som missat ett klubbmöte. 
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Ansvarsuppgifter

Ansvarsuppgifter för distriktets specialist för lionklubbar vid högskolor och universitet

1. Under tre år övervaka bildandet av lionklubbar vid högskolor och universitet.
2. Ta emot instruktioner och vägledning från distriktets GMT -koordinator, distriktsguvernören och

LCI.
3. Sätta upp mål om nyklubbildning och sammanställa handlingsplaner för att uppnå målen, i samar-

bete med och godkännande av multipeldistriktets ordförande för lionklubbar vid högskolor och
universitet. Dessa mål bör innehålla en tidsplan för bildande av nya klubbar och en plan för fortlö-
pande rekryteringsinsatser till befintliga klubbar. En kopia av målen och planen bör skickas till
distriktets GMT -koordinator och distriktsguvernören.

4. Genomföra undersökningar för att finna områden där klubbar kan bildas.
5. Genomföra utbildningsseminarier och tillhandahålla instruktioner om nyklubbildning till distriktets 

medlemmar samt lärare och administratörer vid högskolor och universitet.
6. Kommunicera varje månad, eller oftare om så krävs, med distriktsguvernören och distriktets

GMT –koordinator.
7. Skriva artiklar om nyklubbildning för publikationer i distriktet och multipeldistriktet samt interna-

tionella publikationer.
8. Rapportera om framgångar till, distriktsguvernören och distriktets GMT-koordinator. Uppmuntra

dem till att bli involverade i nyklubbildning. 
9. Tillhandahålla uppmuntran, stöd och motivation till alla lionmedlemmar som är engagerade i 

bildande och utveckling av lionklubbar vid högskolor och universitet.
10. Samarbeta med klubbarnas Guiding Lions för att säkerställa att medlemmar som tar examen söker

transfer till andra klubbar i området. 

Ansvarsuppgifter för multipeldistriktets ordförande för lionklubbar vid högskolor och
universitet

1. Ansvara för multipeldistriktets utveckling av lionklubbar vid högskolor och universitet under en
ämbetsperiod på tre år.

2. Tillhandahålla instruktioner om nyklubbildning till distriktens ordförande och andra intresserade 
i multipeldistriktet.

3. Hjälpa distriktens ordförande för lionklubbar vid högskolor och universitet att sätta upp mål och 
sammanställa handlingsplaner för att uppnå målen. 

4. Följa upp undersökningar som distriktens ordförande för lionklubbar vid högskolor och 
universitet har genomfört för att finna områden där nya klubbar kan bildas.

5. Tillhandahålla årlig träning till distriktens ordförande för lionklubbar vid högskolor och universitet.
6. Kommunicera varje månad, eller oftare om så krävs, med distriktens ordförande för lionklubbar vid

högskolor och universitet.
7. Skriva artiklar om utveckling av programmet i multipeldistriktets och i internationella publikatio-

ner.
8. Rapportera om framgångar till guvernörsrådet och till multipeldistriktets extensionordförande och

uppmuntra dem till att bli engagerade i nyklubbildning.
9. Tillhandahålla uppmuntran, stöd och motivation till alla medlemmar, särskilt till distriktens ordfö-

rande för lionklubbar vid högskolor och universitet och till extensionordförande.
10. Se till att distriktens ordförande hjälper till i samband med transfer av tidigare studenter till andra

 lionklubbar i området.
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Förberedelser inför din ämbetsperiod 

Det finns ett stort antal resurser du kan använda för att göra din ämbetsperiod som specialist för
lionklubbar vid högskolor och universitet framgångsrik. Innan du inleder dina insatser ber vi dig att ta dig
tid att noga gå igenom och förstå de resurser som finns tillgängliga för dig. 

Material 

Extensionpaket för lionklubbar vid högskolor och universitet (KITCC): Detta paket innehåller allt det
material du behöver för att kunna bilda en klubb. Det innehåller:

• Vägledning för bildande av lionklubbar vid högskolor och universitet (EX-517) 
• Se en skillnad på din skola: Information för lärarrådgivare (EX-514) 
• Lionklubbar vid högskolor och universitet, broschyr (EX-537) 
• Lionklubbar vid högskolor och universitet, affisch (EX-538) 
• Formulär för certifiering av studentmedlemmar (STU-5) 
• Instruktioner för att fylla i ansökan om charter av lionklubb (TK-2)
• Ansökan om charter för lionklubb (TK-38A)
• Rapport över chartermedlemmar (TK-21A)
• Lions chartermedlemsansökan (STU-7)

Extensionpaket för nya klubbar (KITEXT): Detta paket innehåller vägledning för att bilda en ny klubb,
vägledning för charterfesten och om utveckling av klubbprojekt. Det finns skillnader vid bildande av
lionklubbar vid högskolor och universitet, men paketet innehåller riklig information som kommer att vara
till hjälp vid nyklubbildning. 

Paket för klubbfilialer (KITBR): Detta paket innehåller all information du behöver för att bilda en
klubbfilial. Om det inte går att rekrytera minst 20 medlemmar är klubbfilial ett utmärkt alternativ, eftersom
ett färre antal medlemmar kan bilda klubbfilialen och inleda sina hjälpinsatser. Medlemmarna blir en del av
en befintlig moderklubb, men har sina egna möten och genomför sina egna projekt. Detta är ett utmärkt
alternativ för att upprätthålla intresset och för att kunna genomföra projekten. 

Lions Clubs Internationals webbplats www.lionsclubs.org: Organisationens webbplats är fylld med viktig
information och användbara resurser, vilka kommer att hjälpa dig i samband med nyklubbildning. 
Webbplatsen är omfattande och det är till nytta för dig om du tar dig tid att bekanta dig med den och dess
innehåll. 
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Stöd och vägledning 

På distriktsnivå finns det flera olika personer som kan hjälpa dig i dina extensioninsatser. Kontakta dem när
du har frågor eller när du behöver goda råd och motivation. Informera dem även om dina insatser när det
gäller nyklubbildning.

Stöd från distriktet/multipeldistriktet

• Distriktsguvernör – Som distriktets representant för LCI har distriktsguvernören/guvernörsrådsord-
föranden ansvaret för att delta aktivt och inspirera dig att leda och marknadsföra insatserna att
rekrytera nya medlemmar och att bilda nya klubbar.

• Distriktets GMT- koordinator – Koordinatorer är ansvariga för områdesanalyser, målsättning/
utveckla handlingsplaner, kommunikation, mentorskap, allt grundat på en strategisk plan. 

Stöd från det internationella huvudkontoret

Personalen vid Membership and New Club Programs Department kan tillhandahålla material och vägled-
ning för att hjälpa dig att planera ett framgångsrikt år som specialist för lionklubbar vid högskolor och uni-
versitet i distriktet/multipeldistriktet. Kontakta avdelningen för att beställa material, erhålla information
eller för att få svar på frågor. 

• Nyhetsbrevet Campus – Detta nyhetsbrev publiceras varje halvår och det ger studenter, lärare och
alla övriga medlemmar värdefull information om projekt, uppdateringar från LCI och mycket mer. 

Planering och rapportformulär 

I slutet av denna handbok finns formulär som kan kopieras, vilka kommer hjälpa dig att planera, sätta upp
mål och rapportera om framgångar. Följande formulär finns:

• Specialistens checklista (sidan 12) kommer hjälpa dig att hålla ordning på dina ansvarsområden. 
• Status bland lionklubbar vid högskolor och universitet (sidan 13) ger dig möjlighet att föra note-

ringar över status bland klubbarna i distriktet.
• Formulär för att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet hjälper dig att komma igång med

nyklubbildning. 
• Specialistens framstegsrapport ger dig möjlighet att sammanfatta framgångarna för varje klubb.
• Specialistens årliga mål och handlingsplaner ger dig möjlighet att sätta upp mål, planera insatser 

för att uppnå målen samt för att följa upp resultat.
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Hemligheter om framgångsrik nyklubbildning 

Följande förslag kommer hjälpa dig att nå optimal framgång vid bildande av nya klubbar. 

Utforska möjligheterna
Ett bra sätt att inleda ditt ämbetsår är att samla in fakta om högskolor och universitet i ditt distrikt eller 
multipeldistrikt. Sök särskilt efter högskolor och universitet där studenterna redan i dag är engagerade i fri-
villiginsatser. För noteringar och skriv ner värdefull information om klubbarna på statusformuläret på sidan
13 . Detta formulär kommer hjälpa dig att sätta upp årliga mål. 

Sätt upp årliga mål och sammanställ en handlingsplan
Att skriva ner dina mål på papper kommer att vara dig till hjälp. Inte endast kommer det hjälpa dig att be-
skriva vad som skall uppnås i ditt distrikt, utan på detta sätt kan du även följa upp att målen uppnås. Att
sammanställa en handlingsplan för att nå målen kommer att hjälpa dig att förverkliga dem. Ett användbart
formulär för detta finns med i slutet av denna handbok. 

Använd tillgängliga resurser
Det finns en mängd olika resurser tillgängliga, både material och lionledare, vilka kommer att göra dina 
extensioninsatser framgångsrika. Använd dessa i så stor utsträckning som möjligt. 

Var entusiastisk
En positiv attityd smittar av sig. Oavsett om du samarbetar med skolpersonal eller lionmedlemmar i ditt di-
strikt kommer en positiv attityd att motivera dem att engagera sig. Om du eller medlemmarna i
distriktet/multipeldistriktet råkar ut för motgångar kommer din ständiga entusiasm att överbrygga dem. 

Var fokuserad
När du har upprättat mål och sammanställt handlingsplaner är det viktigt att aktiviteterna är välorganise-
rade samt att du följer upp dina medarbetares insatser. Svag fokusering eller brist på uppföljning kan leda
till missade möjligheter. 

Var tillgänglig
Se till att du är tillgänglig för att ge råd och hjälp till de medlemmar i distriktet/multipeldistriktet som 
behöver detta. Kommunicera regelbundet med dem för att ge uppmuntran och stöd. 

Kommunicera ut resultatet
Se till att lionledare i distriktet/multipeldistriktet är informerade om dina framsteg, genom att regelbundet
fylla i och distribuera de rapportformulär som finns i denna handbok. Skriv artiklar för publicering i di-
striktets/multipeldistriktets publikationer samt genomför presentationer vid lämpliga evenemang i klubbar
och i distrikt. 

Lär dig allt om ämnet
Var distriktets/multipeldistriktets expert! Bekanta dig med marknadsföringsmaterial och var beredd på att
svara på frågor när som helst. 

Uppföljning 
Efterfråga medlemmarnas idéer och kommentarer. Uppmuntra även studenter som tar examen att finna en
ny klubb att söka transfer till genom att fylla i formuläret för tidigare studenter på webbplatsen.
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Vägledning i att bilda lionklubbar vid högskolor och 
universitet 

Som specialist i distriktet/multipeldistriktet är det viktigt att du är bekant med innehållet i publikationen
Vägledning i att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet (EX-517). Du kan komma att tillfrågas om
fördelarna med en lionklubb, hur man bildar en lionklubb, fadderklubbens roll samt om medlemsavgift och
inträdesavgift.

Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet?

Studenterna kommer att tillgodogöra sig viktiga färdigheter, vilka de kommer att ha nytta av hela livet. 
Förutom många program som hjälper människor med nedsatt syn erbjuder Lions Clubs International även
program och handböcker om konkreta hjälpprojekt, miljövänliga insatser, katastrofhjälp, hjälp till barn och
mycket mer. Medlemmarna väljer de projekt och insamlingsaktiviteter som de är intresserade av och som
kommer att göra en skillnad både lokalt och runtom i världen. Gör som nära 500 andra lionklubbar vid
högskolor och universitet: Gör en skillnad i ditt område.

Stöd till lionklubbar vid högskolor och universitet

Lionklubbar vid högskolor och universitet kan komma att behöva mer stöd än traditionella klubbar med
anledning av deras unika behov. Lärarrådgivare, fadderklubbar och Guiding Lions är klubbarnas stöd.

Lärarrådgivare
Detta krävs inte av Lions Clubs International, men det rekommenderas att varje lionklubb vid en hög-
skola eller ett universitet har en lärarrådgivare som kontaktperson mellan klubben och skolan för att sä-
kerställa att klubbens verksamhet fortsätter från år till år. Rådgivaren behöver inte vara medlem, utan
det räcker att han/hon deltar i möten och följer upp klubbens aktiviteter. Detaljerad information om
rådgivarens ansvar finns i publikationen Se en skillnad på din skola (EX-514). Rådgivaren ska varje år
bekräfta att han/hon är aktivt involverad i klubbens verksamhet. Om så inte är fallet bör en ny rådgi-
vare utses.

Lionklubbens fadder
Det krävs att varje ny lionklubb har en fadder, vilken kommer att vägleda den nya klubben och se till 
att det finns stort engagemang, aktivitet och entusiasm. En lista över fadderklubbens ansvar finns i Väg-
ledning i att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet.

Guiding Lions
Distriktsguvernören uppmuntras till att utse två Guiding Lions eller Certified Guiding Lions att 
stödja och hjälpa den nya klubben under de första två åren. Guiding Lions är vanligtvis medlemmar i
fadderklubben och har valts före organisationsmötet. En lista över Guiding Lions ansvar finns i Vägled-
ning i att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet.
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Charteravgift och medlemsavgift

Information om avgifter för medlemmar i lionklubbar vid högskolor och universitet finns i Vägledning i att
bilda lionklubbar vid högskolor och universitet, men informationen finns även med här eftersom den är vik-
tig för specialisten att förstå. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Membership and New Club
Programs Department.

Medlemsprogram för studenter

Medlemsprogrammet för studenter kan utnyttjas av studenter som är inskrivna vid en
utbildningsinstitution samt är från myndig ålder till och med 30 år. Kvalificerade stu-
denter är befriade från charter-/inträdesavgift och betalar endast halv internationell
medlemsavgift (USD 20,50 under verksamhetsåret 2012-2013 och USD 21,50 
därefter), vilken faktureras halvårsvis. 

Studenter i lionklubbar vid högskolor och universitet, samt i klubbar där majoriteten
av medlemmarna är studenter, måste förbetala internationell medlemsavgift för ett 
år (USD 20,50 under verksamhetsåret 2012-2013 och USD 21,50 därefter) när 
charteransökan skickas in.

När klubben har chartrats behöver nya studentmedlemmar till och med 30 år inte förbetala medlemsavgif-
ten och den internationella medlemsavgiften kommer att proportioneras.

För att beviljas den lägre medlemsavgiften måste distriktsguvernören, Guiding Lions eller klubbsekreteraren 
fylla i, skriva under och tillsammans med charteransökan skicka in Formulär för certifiering av studentmed-
lem och Leo till Lion (STU-5) för varje student, för att därmed verifiera studentens status och ålder. Befint-
liga klubbar skickar in formuläret tillsammans med medlemsrapporten på papper när nya studenter läggs
till. De klubbar som använder LCI:s webbplats för medlemsrapportering gör certifieringen på webbplatsen.

Internationell medlemsavgift faktureras varje halvår i juli och januari. Studenter som är chartermedlemmar
under 30 år och som har förbetalat sin internationella medlemsavgift behöver inte betala internationell med-
lemsavgift för halvårsperioden efter det att klubben har chartrats. Emellertid måste studenter som är char-
termedlemmar betala proportionerad internationell medlemsavgift för den andra halvårsperioden efter det
att klubben har chartrats, förutom om klubben har ett charterdatum i december eller juni.

Exempel: Om en lionklubb vid en högskola/universitet chartras i februari 2010 behöver studenter 
som är chartermedlemmar inte betala någon internationell medlemsavgift i samband med faktureringen
i juli 2010. För halvårsfakturan i januari 2011 skall studenter som är chartermedlemmar betala propor-
tionerad medlemsavgift från mars 2011 till och med juni 2011.

Förutom internationell medlemsavgift skall studenter även betala avgift till multipeldistriktet, distriktet och
klubben. Lions Clubs International uppmuntrar multipeldistrikt och distrikt att antingen sänka avgiften
eller undanta studenter från lokal medlemsavgift på det sätt som anses lämpligt. Distriktsguvernören kan in-
formera om lokala avgifter. Klubbens medlemsavgift skall fastställas så fort som möjligt. 

Studenter över 30 år

Studenter över 30 år och i lionklubbar vid högskolor och universitet betalar en reducerad charteravgift om 
USD 10 och full internationell medlemsavgift om USD 39. För att erhålla rabatten på charteravgiften skall
formulär för certifiering av studentmedlemmar (STU-5) fyllas i, skrivas under och skickas in till LCI. Förbe-
talning av internationell medlemsavgift krävs inte för studenter över 30 år.

Framtida avgifter
Fundera över att samla
in medlemsavgifter en
gång per skolår, vilket
täcker två faktureringar
av avgift. Detta
säkerställer att avgiften
blir betald även om
fakturering sker under
skollov.
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För studenter över 30 år kommer den internationella medlemsavgiften att proportioneras för de återstående
månaderna av halvårsperioden som avslutas antingen den 30 juni eller den 31 december. 

Avgifter för andra än studenter

Lärare, personal, boende i området och andra personer som inte är studenter betalar en charteravgift om 
USD 30, eller en inträdesavgift om USD 25 vid medlemskap i en befintlig klubb, full internationell medlems-
avgift om USD 41 (verksamhetsåret 2012-2013, och USD 43 därefter) samt avgift till multipeldistriktet, 
distriktet och klubben. Förbetalning av internationell avgift krävs inte för medlemmar som ej är studenter.

För personer som ej är studenter kommer den internationella medlemsavgiften att proportioneras för de
återstående månaderna av halvårsperioden som avslutas antingen den 30 juni eller den 31 december. 

Förlängd inrapporteringsperiod för lionklubbar vid högskolor och universitet

För att anpassa till ett normalt skolår har lionklubbar vid högskolor och universitet en förlängd inrapporte-
ringsperiod avseende halvårsfaktureringen. Lionklubbar vid högskolor och universitet faktureras den inter-
nationella medlemsavgiften i juli och i januari och betalning skall vara det internationella huvudkontoret
tillhanda senast den 21 juli respektive den 21 januari. Emellertid har lionklubbar vid högskolor och universi-
tet har fram till och med den 15 april för januarifaktureringen respektive till och med den 15 oktober för ju-
lifaktureringen för att uppdatera sin medlemslista. Lions Clubs International kommer att kreditera
lionklubbar vid högskolor och universitet för medlemsjusteringar som skickas in inom denna tidsperiod. 

Internationell medlemsavgift

Den internationella medlemsavgiften kommer att proportioneras för återstående månader av halvårsperio-
den, vilken avslutas den 30 juni eller den 31 december. Medlemsavgift för varje medlem kommer att debite-
ras från och med månaden efter den månad han/hon inregistrerades som ny medlem i det internationella
medlemsregistret. Kontakta distriktsguvernören eller Lions Clubs International för att få information om
gällande medlemsavgifter.

Lions Clubs Internationals avgifter för medlemmar i lionklubbar vid högskolor och 
universitet

Charteravgift 
(Ny klubb)

Inträdesavgift 
(Befintlig klubb)

Internationell avgift
(verksamhetsåret

2012-2013)

Internationell 
avgift 

(fr.o.m. 1 juli 2013)
Certifiering krävs

Studenter från
myndig ålder till och
med 30 år

USD 0 USD 0
USD 20,50 
(förbetald av

chartermedlemmar)
USD 21,50

Formulär för certifiering av
studentmedlem (STU-5)

Studenter över 30 år USD 10 USD 10 USD 41 USD 43
Formulär för certifiering av
studentmedlem (STU-5)

Ej studenter, lärare,
personal, tidigare
studenter, boende i
området etc. 

USD 30 USD 25 USD 41 USD 43 Ingen



12

Checklista för specialist för lionklubbar vid
högskolor och universitet 

� Undersök och identifiera områden där nya klubbar kan bildas genom att använda
statusformuläret på sidan 13. 

� Sätt upp årliga mål och sammanställ handlingsplaner för att uppnå dem genom att
använda formuläret specialistens årliga mål och handlingsplaner i slutet av denna
handbok. 

� Skicka det komplett ifyllda formuläret om specialistens årliga mål och
handlingsplaner till följande personer: Distriktets extensionordförande,
distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden samt till vice distriktsguvernör/vice
guvernörsrådsordförande.

� Besök högskolor och universitet för att bilda nya klubbar och för att stärka befintliga
klubbar. 

� Samarbeta med Guiding Lions för att uppmuntra studenter som tar examen och
lämnar lionklubben vid högskolan eller universitetet att söka transfer till en annan
lionklubb i området. 

� Fylla i specialistens framstegsrapport i slutet av denna handbok varje kvartal. 

� Vid slutet av varje kvartal (september, december, mars och juni) skicka specialistens
framstegsrapport till distriktsguvernören och distriktets GMT-koordinator.

� Genomföra möten minst varje år med distriktets GMT-koordinator. 

� Tillhandahålla goda råd och stöd till medlemmar i ditt område som arbetar med
nyklubbildning. 

� Skriva artiklar om framgångarna i ditt område för publikationer i distriktet och i
multipeldistriktet samt i internationella publikationer. 

� Genomföra presentationer vid evenemang i klubbar och i distrikt. 

� Kontakta de medlemmar i distriktet som ansvarar för information till medlemmarna
för att sprida information om lionklubbar vid högskolor och universitet. 
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LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

FORMULÄR FÖR ATT BILDA LIONKLUBBAR
VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

Datum: __________________________________________ Titel: __________________________________________

Namn: ____________________________________________ Telefonnummer:__________________________________

Högskola/universitet: ______________________________ E-post: ________________________________________

Hur kan klubben vara till nytta för högskolan/universitetet?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Hur kan klubben vara till nytta för studenter och/eller lärare?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vilka krav måste klubben uppfylla?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Krävs det en lärare som rådgivare?            JA               NEJ

Om ja, vilka bör övervägas? 

Namn Titel Telefon/E-post

Medlemmarna kan vara (markera alla tillämpliga):

� Studenter          � Lärare            � Personal        � Tidigare studenter         � Lokala samhällsledare

Andra:______________________________________________________________________________________________________



Hur kan klubben marknadsföras på högskolan/universitetet? Datum för marknadsföring:

� Bemannad utställning i cafeteria eller annat lämpligt område _____________________

� I samband med registrering vår och höst _____________________

� Vid speciella evenemang _____________________

� Högskolans/universitetets nyhetsbrev _____________________

� Högskolans/universitetets tidning _____________________

� Högskolan/universitetets webbplats _____________________

� Högskolan/universitetets sida på Facebook _____________________

� E-post _____________________

� Affischer på högskolan/universitetets anslagstavlor _____________________

� Information från lärare _____________________

� Presentationer för studenter _____________________

� Information i klassrum _____________________

� Annat: _____________________

Kommentarer: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Studenter som kan hjälpa till att bilda klubben:

Namn Titel Telefon/E-post

Datum för informationsmötet: ____________________________________________

Noteringar:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Uppföljning: ________________________________________________________________________________________________



LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

SPECIALISTENS
FRAMSTEGSRAPPORT

Kopiera vid behov.

Namn: ____________________________________________ Datum: ____________________________________________

Titel:______________________________________________ Distrikt:____________________________________________

Högskola/universitet där en ny klubb kan bildas:____________________________________________

Status 

Antal medlemmar som rekryterats: __________________ Klart datum: ____________________________________________

Handlingsplan/noteringar: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Namnteckning Titel Datum

Högskola/universitet där en ny klubb kan bildas:____________________________________________

Status 

Antal medlemmar som rekryterats: __________________ Klart datum: ____________________________________________

Handlingsplan/noteringar: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Namnteckning Titel Datum

� Identifierat högskola/universitet

� Sammanträffat med lämplig personal

� Kontaktat lämplig lärarrådgivare 

� Identifierat grupp av studenter som kan hjälpa till

� Marknadsfört informationsmötet 

� Genomfört informationsmötet

� Genomfört organisationsmötet

� Fyllt i charteransökan 

� Identifierat högskola/universitet

� Sammanträffat med lämplig personal

� Kontaktat lämplig lärarrådgivare 

� Identifierat grupp av studenter som kan hjälpa till

� Marknadsfört informationsmötet 

� Genomfört informationsmötet

� Genomfört organisationsmötet

� Fyllt i charteransökan 



LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

SPECIALISTENS ÅRLIGA MÅL 
OCH HANDLINGSPLANER

Kopiera vid behov.

Namn: ____________________________________________ Datum: ____________________________________________

Titel:______________________________________________ Distrikt:____________________________________________

Ange årliga mål : ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Handlingsplan

Mål: ______________________________________________________________________________________________

Prioritering: __________________________________ Tidsplan:______________________________________

Resultat: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Handlingsplan

Mål: ______________________________________________________________________________________________

Prioritering: __________________________________ Tidsplan:______________________________________

Resultat: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Steg Vem ansvarar Klart datum

Steg Vem ansvarar Klart datum
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