
                                                                           

Vanliga frågor 
 

1. Hur loggar jag in på Lions utbildningscenter? 

   Ange ditt medlemsnummer och det valda lösenordet och klicka sedan på logga in. 
 

*Om du är en ny användare måste du först skapa ett konto. För att göra detta: 
 
Klicka på Skapa konto. Ange medlemsnummer, välj och bekräfta lösenord, förnamn, 
efternamn, e-postadress och användargruppens kod (2011). Klicka sedan på Skapa nytt 
konto.  

 
2. Kan jag använda mitt MyLCI-användarnamn och lösenord för att logga in på Lions 

utbildningscenter? 

Lions utbildningscenter och MyLCI är separata system.  När du vill skapa ett konto och 
logga in på Lions utbildningscenter använder du ditt internationella medlemsnummer 
och skapar ditt eget lösenord.  Du kan välja att använda samma lösenord som i MyLCI 
för att göra det enklare att komma ihåg lösenordet. 

 
3. Hur får jag tag på mitt internationella medlemsnummer om jag inte kommer ihåg det? 

 Kontakta din klubbsekreterare för att få ditt internationella medlemsnummer.  
 

4. Jag har glömt mitt lösenord. Kan ni skicka det till mig? 

 Vi har inte tillgång till ditt lösenord, men genom att klicka på Glömt lösenord på 
inloggningssidan kommer du att erhålla ett tillfälligt lösenord via e-post. När du loggar in 
måste du byta lösenord till det du vill använda i fortsättningen. Notera ditt lösenord på 
en säker plats.  

 
5. Jag har loggat in på portalen för Lions utbildningscenter.Hur genomgår jag en kurs? 

Kicka på en kurstitel i kurskatalogen. Då kommer du till kursens instruktioner där kursen 
startas i ett nytt fönster.  

6. Jag klickade på knappen Starta kurs, men inget händer. Vad ska jag göra? 

Du måste stänga av din webbläsares pop up-blockerare för att kursen ska öppnas i ett 
nytt fönster. 

  



                                                                           

7. Vem ska jag kontakta om jag har tekniska problem när jag genomgår kursen? 

Om du har tekniska problem kontaktar du ledarskapsdivisionen via e-
post elearning@lionsclubs.org 

8. Jag vill skapa min egen Lions profil. Hur gör jag det? 

På välkomstsidan klickar du på Lions profil.  Där kan du skapa och ändra din profil och 
lägga till information om utbildning. 
 

9. Vad är skillnaden mellan utbildning i Lions utbildningscenter och annan utbildning i 
utbildningshistoriken? 

Din utbildning i Lions utbildningscenter omfattar alla de onlinekurser du har deltagit i 
eller för närvarande deltar i.  I avsnittet annan utbildning kan du ange annan utbildning 
inom Lions eller utbildning som du har deltagit i utanför Lions. 
 

10. Hur lägger jag till mitt foto i min Lions profil? 

I följande ordning på Lions profil klickar du på: 
• Profilbild 
• Redigera 
• Välj  
• Bläddra för att hitta ditt foto på din dator.  

När du har valt ett foto: 
• Dubbelklicka på fotot (fotostorleken är begränsad till 1 MB) 
• Ladda upp 
• Spara 

 
11. Jag vill skapa en rapport innehållande min Lions profil och min utbildningshistorik. Hur gör 

jag det? 

När du befinner dig i din Lions Profil väljer du i följande ordning: 
• Rapporter (på den högra sidan av skärmen / klicka på pilen bredvid rapporter 

för att få fram listan) 
• Lions profilrapport 

 För en utskriftsvänlig version av profilrapporten väljer du det format (filtyp) du önskar 
och klickar på Exportera. 
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