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Namn  
 
Lionklubb och distrikt 

 

 
Medlem från och med 

 

 
Denna checklista är utformad för att kunna identifiera potentiella lionledare och att följa deras 
utveckling regelbundet. Använd detta formulär för att notera tidigare erfarenhet och ange 
möjligheter till utveckling som har föreslagits och/eller genomförts. 
 
Det ska användas av distriktets GLT-team och en eller fler representanter i zonen eller klubben. 

 

 
 

Har uttryckt önskemål om att inta ledarposter i 
klubben/distriktet/multipeldistriktet. 
 
Kommentarer:   
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
 

Har gått igenom Lions mentorprogram: Grundläggande nivå. 
 
Slutfört datum: _____ 
 

 
 

Har gått igenom Lions mentorprogram: Avancerad nivå. 
 
Slutfört datum: _____ 
 

 Var varit klubbtjänsteman. 
 

Post:_________________________________  År:_____________ 
 
Post:_________________________________  År:_____________ 
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 Har deltagit i LCI:s Lions ledarskapsinstitut. 
 

Lions regionala ledarskapsinstitut: Plats och år 
________________________________________________________ 
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare: Plats och år 
________________________________________________________ 
 
Lions ledarskapsinstitut för seniorledare: Plats och år 
________________________________________________________ 
 
Utvecklingsinstitut för instruktörer: Plats och år 
________________________________________________________ 
 
 

 Har deltagit i klubbtjänstemannaträning. 
 
Slutfört datum: _____ 
 

 Har deltagit i ledarskapsträning i multipeldistriktet, distriktet eller zonen.  
Specificera: 

 
Träning: __________________________________________  
År: ________ 
 
Träning: __________________________________________  
År: ________ 
 
Träning: __________________________________________  
År: ________ 
 
Träning: __________________________________________ 
År: ________ 

 
 

 Har deltagit i en eller fler ledarskapskurser på LCI:s webbplats i Lions 
utbildningscenter. 
 

Kursens namn: _____________________________ Datum: _________ 
 

Kursens namn: _____________________________ Datum: _________ 
 
Kursens namn: _____________________________ Datum: _________ 
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 Har deltagit i ett distriktsmöte, riksmöte eller area forum. 
 

Evenemang: ______________________________________  
Datum: __________ 
 
Evenemang: ______________________________________  
Datum: __________ 
 
Evenemang: ______________________________________  
Datum: __________ 
 
Evenemang: ______________________________________ 
Datum: __________ 

 
 

 Har varit presentatör vid ett distriktsmöte eller ett area forum: 
 

Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
 

 Har genomfört träning i distriktet, multipeldistriktet, det konstitutionella området 
eller ett av LCI sponsrat evenemang: 

 
Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
Evenemang: _______________________________ Datum: _________ 
Ämne: ____________________________________ 
 
Evenemang: _______________________________ Datum:_________ 
Ämne: ____________________________________ 
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Ange all övrig relevant erfarenhet av ledarutveckling: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

GLT-representant 

Namn: ____________________________________________________ 
Datum:_________________ 

 

 

Andra medlemmar som har deltagit i ledarutveckling av denna medlem: 

Namn: ____________________________________________________ 
Datum:_________________ 

Namn: ____________________________________________________ 
Datum:_________________ 

Namn: ____________________________________________________ 
Datum:_________________ 
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