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Inledning: Varför nu - vår strategi 
 

Den internationella organisationens strategiska plan, LCI Framåt, och planering för hundraårsfirandet utgör den idealiska tidsramen och 

plattformen för en ny strategi och verksamhetsplan för globala medlemsteamet (GMT), som inte fått någon större omarbetning sedan GMT 

bildades år 2009.   

  

För att bättre kunna hjälpa mänskligheten har LCI Framåt fastställt ett mål att förbättra livet för minst 200 miljoner människor per år till 

2020 - 2021, vilket tredubblar vår påverkan. Med Lions hundraårsfirande har vi utlovat att vi ska bli större än vår organisation någonsin 

varit till slutet av verksamhetsåret 2017 - 2018, vilket betyder att vi ska bli 1 425 311 medlemmar.  När vi nått målet att bli större än vi 

någonsin varit ska vi sikta på att nå nya högt ställda mål för hjälpinsatser och tillväxt. 

 

Att nå hundraårsjubileets medlemsmål gör det möjligt för oss att: 

· Fortsätta att hjälpa till i samhället under hundraårsjubileets hjälputmaning. 

· Leda organisationen in i ett andra århundrade av innovativa hjälpinsatser. 

· Bana väg för att tredubbla vår påverka genom att utöka våra humanitära hjälpinsatser och förbättra livet för minst 200 miljoner 

människor per år. 

 

Rätt tid för ett nytt GMT-koncept är nu. För att uppnå hundraårsjubileets mål att organisationen är större än den någonsin har varit innebär 

att tillföra minst 47 000 medlemmar till nya och befintliga klubbar.  För att göra detta är vår övergripande strategi ett intensivt fokus, 

utbildning och resurser för GMT inom två områden: 

 

1. Bilda nya klubbar: Varje ledare som rekryterats till GMT på distriktsnivå och högre ombeds att personligen ta ansvar för att starta 

minst en ny klubb. Särskilt anpassad utbildning och resurser kommer att tillhandahållas för att stödja detta mål samt även ett 

program för erkänsla på flera nivåer. 

2. Rekrytera och behålla medlemmar: Klubbarnas medlemsordförande har störst möjligheter och förmåga att rekrytera och behålla 

medlemmarna i klubbarna.  Utbildning, verktygslådor, kommunikation och resurser kommer att tillhandahållas klubbarnas 

medlemsordförande både via distriktens GMT-koordinatorer och via LCI:s kanaler.  Naturligtvis kan även andra ledare vara 

involverade i att rekrytera och behålla medlemmar. 

 

Temat Bjuda in för att göra skillnad kommer att genomsyra dessa fokuserade strategier för distriktens GMT-koordinatorer att bilda nya 

klubbar samt för klubbarnas medlemsordförande att rekrytera och behålla nya medlemmar.  På så sätt fokuserar vi på att anledningen till 

att vi bör växa är att kunna hjälpa och påverka fler människor än någonsin tidigare.  

  

Följande plan anger den specifika struktur, strategier och resurser som krävs.  
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GMT:s ledarstruktur 
 

GMT har ett tudelat fokus för Bjuda in för att göra skillnad: 1) starta minst en ny klubb och 2) hjälp till att informera klubbens 

medlemsordförande om utbildningar och verktyg som de har till förfogande för att rekrytera och engagera medlemmarna. En robust GMT 

ledarstruktur har etablerats för att uppnå dessa mål, som leder oss till det slutgiltiga målet att vara större än vi någonsin varit för att hjälpa 

fler människor.  Nedanstående organisationsstruktur och följande beskrivningar visar upp ett GMT-team, lett av vår internationella 

president, som särskilt rekryterats för syftet Bjuda in för att göra skillnad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning  

 GMT:s ordförande (internationella presidenten) 

 GMT:s internationella kontaktperson: (Första 

vicepresidenten) 

 Ordförande i medlemsutvecklingskommittén 

 GMT:s internationella koordinator  

 Internationell koordinator för 

familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap 

 

Internationellt  

 GMT konstitutionella områdesledare 

 GLT vice konstitutionella områdesledare 

 GMT- områdesledare 

 GMT-rådgivare inom speciella områden 

Distrikt 

 GMT-koordinator i distrikt/enkeldistrikt 

o Teamet för klubbframgångar  

o Teamet för medlemstillväxt och 

nyklubbildning 

  

Multipeldistrikt 

 GMT-koordinator i multipeldistrikt 

o Teamet för klubbframgångar  

o Teamet för medlemstillväxt och 

nyklubbildning 
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Post Roll Viktiga GMT-funktioner Uppdragsperiod 

GMT:s ordförande 

(internationella presidenten) 

GMT:s högste 

ledare 

 Hjälper till att rekrytera GMT:s internationella ledare 

 Fungerar som övergripande ledare i GMT 

 

Tillsätts årsvis 

som 

internationell 

president 

GMT:s internationella 

kontaktperson 

(första vice presidenten) 

Bistår 

ordföranden 

 Hjälper till att rekrytera GMT:s internationella ledare 

 Vägleder GMT enligt ordförandens delegering. 

Tillsätts årsvis 

som första 

vicepresident 

Ordförande i 

medlemsutvecklingskommittén 

(MDC) 

Tillhandahåller 

GMT-stöd från 

MDC och 

internationella 

styrelsen 

 

 Deltar i GMT-möten för internationella ledarna 

 Talesperson för GMT i medlemsutvecklingskommittén och 

internationella styrelsen 

Tillsätts årsvis 

som MDC:s 

ordförande av 

internationella 

presidenten 

GMT:s internationella 

koordinator 

Vägleder 

personal och 

ledare på 

internationell 

nivå avseende 

medlemsprogram 

och initiativ. 

 Antar en ledarroll i samarbetet med LCI:s personal för att 

utveckla GMT-utbildningar, initiativ, resurser och rapporter i 

enlighet med den strategiska planen. 

 Hjälper GMT direkt, enligt delegering av ordföranden, i alla 

ärenden gällande genomförandet av den strategiska planen. 

 Rapporterar till GMT:s ordförande. 

Treårig 

utnämning, kan 

förnyas på årsbasis 

eller avsättas av 

internationella 

presidenten. 

Internationell koordinator för 

familjemedlemskap och 

kvinnligt medlemskap 

Vägleder 

personal och 

ledare på 

internationell 

nivå avseende 

program och 

initiativ för 

familjer och 

kvinnor. 

 Antar en ledarroll i samarbetet med LCI:s personal för att 

utveckla familje- och kvinnoinitiativ, resurser och rapporter i 

enlighet med den strategiska planen. 

 Vägleder GMT enligt ordförandens delegering. 

 Rapporterar till GMT:s ordförande 

Treårig 

utnämning, kan 

förnyas på årsbasis 

eller avsättas av 

internationella 

presidenten. 
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Post Roll Viktiga GMT-funktioner Uppdragsperiod 

Konstitutionella 

områdesledare 

Leder GMT i det 

konstitutionella området 

 Tillhandahåller vägledning till områdesledarna i det konstitutionella 

området. 

 Utvecklar områdesspecifika program/strategier för att ta itu med 

behov eller möjligheter. 

 Arbetar direkt med LCI:s personal för att koordinera insatser 

gällande medlemmar och nya klubbar i det konstitutionella 

området. 

 Har ett nära samarbete med sitt team för att nå medlemsmål 

fastställda av distrikten, granskar resultatrapporter och vidtar 

lämpliga åtgärder.   

 Bilda nya klubbar 

 Rapporterar till GMT på verkställande nivå  

Treårig 

utnämning, kan 

förnyas på årsbasis 

eller avsättas av 

internationella 

presidenten. 

Vice 

konstitutionella 

områdesledare 

Leder GMT i en specifik del av 

det konstitutionella området. 

 Tillhandahåller vägledning till områdesledarna i den specifika delen 

av det konstitutionella området. 

 Utvecklar områdesspecifika program/strategier för att ta itu med 

behov eller möjligheter. 

 Arbetar direkt med LCI:s personal för att koordinera insatser 

gällande medlemmar och nya klubbar i det konstitutionella 

området. 

 Har ett nära samarbete med sitt team för att nå medlemsmål 

fastställda av distrikten, granskar resultatrapporter och vidtar 

lämpliga åtgärder.   

 Bilda nya klubbar 

 Rapporterar till GMT på verkställande nivå 

Treårig 

utnämning, kan 

förnyas på årsbasis 

eller avsättas av 

internationella 

presidenten. 

Områdesledare 

Leder GMT inom en grupp av 

multipeldistrikt/enkeldistrikt/ej 

distriktsindelade områden. 

 Tillhandahåller direkt vägledning till rådgivarna i särskilda områden 

och multipeldistrikts-/enkeldistriktskoordinatorer inom deras 

tilldelade områden. 

 Arbetar direkt med LCI:s personal för att koordinera insatser 

gällande medlemmar och nya klubbar inom hans/hennes GMT-

område. 

 Har ett nära samarbete med sitt team för att nå medlemsmål 

fastställda av distrikten, granskar resultatrapporter och vidtar 

lämpliga åtgärder.  

 Bilda nya klubbar 

 Rapporterar på begäran till GMT-konstitutionella områdesledaren, 

som till exempel under globala rapportdagar, och de kan även 

rapportera till de internationella koordinatorerna. 

Treårig 

utnämning, kan 

förnyas på årsbasis 

eller avsättas av 

internationella 

presidenten. 
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Rådgivare inom 

speciella 

områden 

Stödjer områdesledare genom att 

ge vägledning till de 

multipeldistrikt, distrikt eller ej 

distriktsindelade områden som 

han/hon tilldelats.  

 

 

 Vägleder multipeldistrikts-/enkeldistriktskoordinatorer i det område 

han/hon tilldelats. 

 Arbetar direkt med LCI:s personal, det tilldelade 

multipeldistriktets/enkeldistriktets GMT-koordinatorer och deras 

områdesledare för att koordinera insatser gällande medlemmar och 

nyklubbildning i det tilldelade GMT området. 

 Har ett nära samarbete med sitt team för att nå medlemsmål 

fastställda av distrikten, granskar resultatrapporter och vidtar 

lämpliga åtgärder.  

 Genomför årliga medlemsutbildningar för GMT koordinatorerna i de 

tilldelade multipel-/enkeldistrikten under det första kvartalet.  

 Bilda nya klubbar 

 Rapporterar på begäran till GMT- konstitutionella områdesledaren, 

som till exempel under globala rapportdagar, och de kan även 

rapportera till de internationella koordinatorerna. 

Treårig utnämning, 

kan förnyas på 

årsbasis eller 

avsättas av 

internationella 

presidenten. 
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Post Roll Viktiga GMT-funktioner Uppdragsperiod 

GMT-koordinator i 

multipeldistrikt 

Leder GMT i 

multipeldistriktet för 

att uppnå de 

medlemsmål som 

fastställts genom Bjud 

in för att göra skillnad 

samt genom 

medlemsengagemang. 

 Bilda nya klubbar 

 Samarbetar med distriktskoordinatorerna för att nå distriktets 

medlemsmål.  

 Vägleder GMT distriktskoordinatorerna i multipeldistriktet.  

 Främjar budskapet Bjuda in för att göra skillnad och engagerar 

medlemmarna.  

 Rapporterar till GMT- områdesledaren och/eller utsedd GMT-rådgivare för 

speciellt område om tillämpligt. 

Treårig 

utnämning 
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ts
n
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Post Roll Viktiga GMT-funktioner Uppdragsperiod 

GMT-koordinator i 

distrikt 

Bildar nya klubbar och 

främjar budskapet 

Bjuda in för att göra 

skillnad samt 

medlemsengagemang 

bland klubbarnas 

medlemsordförande. 

 Bilda nya klubbar 

 Samarbetar med distriktsguvernörens team för att nå distriktets 

medlemsmål.  

 Säkerställer att budskapet om att Bjuda in för att göra skillnad når 

klubbarnas medlemsordförande. 

 Berättar om verktyg, resurser och utbildningar gällande medlemskap för 
klubbarnas medlemsordförande. 

 Rapporterar till multipeldistriktets GMT-koordinator eller utsedd GMT 

områdesledare/rådgivare i speciellt område, om tillämpligt. 

Treårig 

utnämning 

 

 

 

GMT-koordinator 

för enkeldistrikt 
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Lila = internationella styrelsen 

Svart = GMT-poster 

Blått = GLT-poster 

Orange = jubileumsposter 

Grönt = MD-/D-poster 

Rött = Klubbposter 

GMT:s integration med andra ledare 

Medlemmarna är de som möjliggör vår International Association of Lions Clubs.  Alla lionmedlemmar har möjlighet att Bjuda in för att göra 

skillnad och därför vill GMT-ledarna maximera sina insatser och sin effektivitet genom ett nära samarbete med ledare i hela vår 

organisation på alla nivåer.  På så sätt kan vi nå vårt mål för hundraårsjubileet att vara större än någonsin tidigare så att vi kan hjälpa fler 

människor före slutet av verksamhetsåret 2017 - 2018. Nedanstående organisationsstruktur visar ytterligare ledarpositioner som är 

utmärkta resurser för att utöka och ta fram strategier och åtgärder för Bjuda in för att göra skillnad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Internationellt  

 GMT konstitutionella områdesledare 

 GLT vice konstitutionella områdesledare 

 GMT områdesledare 

 GMT-rådgivare inom speciella områden 

 GLT konstitutionell områdesledare 

 GLT vice konstitutionell områdesledare 

 GLT områdesledare 

 GLT rådgivare i speciella områden 

 Medlemmar i hundraårsjubileets kommitté 

 

Regioner och zoner 

 Regionordförande (om tillämpligt) 

 Zonordförande 

Ledning  

 GMT-/GLT-ordförande (internationella presidenten) 

 GMT:s internationella kontaktperson: (Första vicepresidenten) 

 GLT:s internationella kontaktperson: (Andra vicepresidenten) 

 Den internationella styrelsen 

o Ordförande i medlemsutvecklingskommittén 

o Ordförande i ledarutvecklingskommittén 

o Ordförande i kommittén för distrikt- och klubbservice 

 GMT:s internationella koordinator  

 GLT:s internationella koordinator 

 Internationell koordinator för familjemedlemskap och kvinnligt 

medlemskap 

 Ordförande i hundraårsjubileets kommitté 

 Hedersordförande i hundraårsjubileets kommitté 

 

Distrikt 

 GMT-koordinator i distrikt/enkeldistirkt 

 GLT-koordinator i distrikt/enkeldistrikt 

 Distriktsguvernör 

 Första vice distriktsguvernör 

 Andra vice distriktsguvernör 

 Distriktets koordinator för hundraårsjubileet 

 Hundraårsjubileets koordinatorer 

Multipeldistrikt 

 Guvernörsrådsordförande 

 GMT-koordinator i multipeldistrikt 

 GLT-koordinator i multipeldistrikt 

 Multipeldistriktets koordinator för 

hundraårsjubileet 

 Guvernörsrådsordförande 

Klubben 

 Klubbens medlemsordförande 
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Integration med GMT-ledare/koordinatorer 
Post Roll 

 

Guvernörsrådsordförande 

 

Guvernörsrådsordföranden i multipeldistrikt ska leda multipeldistriktets administration.  

 

Den här posten ingår i multipeldistriktets GMT och guvernörsrådsordförande ska stödja MD-koordinatorerna i deras viktiga 

funktioner.  

Distriktsguvernörens team 

 

Distriktsguvernören är distriktets högsta administrativa chef och leder distriktsguvernörens team. 

 

Första vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsutveckling, nyklubbildning och marknadsföring av 

distriktets evenemang. 

 

Andra vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsretention och att öka kunskaperna bland distriktets 

medlemmar om organisationens olika program. 

 

Den här posten ingår i distriktets GMT och distriktsguvernörens team ska stödja distriktskoordinatorerna i deras viktiga 

funktioner. 

Regionordförande och 

zonordförande 

 

Regionordföranden väljs med anledning av hans/hennes goda ledaregenskaper. Detta är inget hedersuppdrag, utan den 

lionmedlem som väljs innehar en viktig post. Regioner har normalt 9 - 16 klubbar. Regionordförande är en valfri post. 

 

Zonordföranden är länken mellan klubbarna i zonen och distriktets ledning. Zonordföranden motiverar, stödjer och 

kommunicerar med klubbarna. Zoner har normalt 4 - 8 klubbar. 

 

De här posterna ingår i distriktets GMT, och region- och zonordföranden ska stödja distriktskoordinatorer i deras viktiga 

funktioner, speciellt med att starta nya klubbar i regionen/zonen.  

Klubbens 

medlemsordförande 
Öka medlemstalet genom Bjuda in för att göra skillnad och öka trivseln i klubben med hjälp av de verktyg och resurser som 

man får från LCI och sina GMT distriktsledare. 

 

Globalt ledarskapsteam 

 

Det globala ledarskapsteamet (GLT) har en specifik fokusering på aktiv ledarutveckling, på vilken Lions Clubs International 

kan bygga en stadig grund. GLT vill att vi finner och utvecklar ledare på alla nivåer i organisationen och samtidigt 

tillhandahåller nödvändig information, vägledning och motivation. GLT är ett specialiserat team och arbetar parallellt med 

det globala medlemsteamet (GMT) och GLT riktar ett särskilt fokus på att stödja ledarutveckling, vilket är oerhört viktigt för 

LCI:s alla program och för de fortsatta framgångarna för hela organisationen. 

 

Hundraårsjubileets 

kommitté/koordinatorer 

 

Hundraårsjubileets kommitté ger råd och hjälper styrelsen att formulera och genomföra hundraårsjubileets planer. 

Jubileumskoordinatorer uppmuntrar och stödjer vårt jubileum i samarbete med GLT- och GMT-representanter så att det blir 

lyckat i klubbar, distrikt och multipeldistrikt. 
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Utbildning och frivilligengagemang  
 

Utbildning 

För att maximera alla GMT-ledares effektivitet är det viktigt att utveckla och införa en robust utbildningsplan.  Utbildning ska genomföras på 

alla nivåer av GMT för att säkerställa att budskapet Bjuda in för att göra skillnad genomsyrar alla klubbar. Utbildningarna bör genomföras 

både lokalt på plats och online för att bli så effektiva som möjligt. 

 

Utbildning/möten för GMT:s ledare på internationell nivå 

En gång om året hålls en utbildning/möte där GMT:s ledare på internationell nivå samlas och diskuterar mål, strategier och handlingsplaner 

för kommande verksamhetsår.  

 

GMT-utbildning i multipeldistrikt/distrikt 

Två utbildningsavsnitt kommer att utvecklas för alla medlemmar i GMT.   

1. Bjuda in för att göra skillnad: Bilda nya klubbar 

a. Servicebehovet för nya klubbar   

b. Krav för att starta nya klubbar 

c. Bästa regionala arbetsätt  

d. Certified Guiding Lions roll 

e. Hur man genomför informations-/organisationsmöten 

f. Hur man anordnar en lyckad charterfest! 

 

2. Bjuda in för att göra skillnad: Nya medlemmar och engagemang 

a. Servicebehovet för nya medlemmar   

b. Medlemskrav 

c. Vilka man bör bjuda in 

d. Bästa regionala arbetsätt 

e. Öka medlemsantalet genom klubbfilialer 

f. Hur man engagerar medlemmarna och skapar trivsel 
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Båda avsnitten kommer att vara internetbaserade så att ledare/koordinatorer lätt har tillgång till dem när det passar.  När möjligt kan GMT-

koordinatorer i multipeldistrikt genomföra utbildning på plats med en internetbaserad plattform.   

Utbildningarna ska kunna anpassas för olika kulturer så att man ger en utbildning om strategier som fungerar i alla konstitutionella 

områden.  

 Koordinatorer i multipeldistirkt kan ansöka om en lokal budget på USD 600 för utbildning av distriktskoordinatorer, utveckling av 

nya klubbar, och/eller andra medlemsrelaterade aktiviteter/kostnader efter att de genomfört båda avsnitten. 

 Koordinatorer i distrikt och enkeldistrikt kan ansöka om en lokal budget på USD 250 för utbildning av klubbens medlemsordförande 

och utveckling av nya klubbar efter att de genomfört båda avsnitten. 

Utbildning för klubbens medlemsordförande 

Klubbarnas medlemsordförande skall utbildas av distriktets/enkeldistriktets koordinator eller genom en internetbaseradutbildning om att 

Bjuda in för att göra skillnad: Avsnittet Nya medlemmar och engagemang. I genomsnitt står 17 % av klubbarnas medlemsordförande fadder 

för en ny medlem varje år.  Av den anledningen kommer man ta fram en verktygslåda på webbplatsen som kommer innehålla användbara 

resurser avseende medlemskap vilka klubbens medlemsordförande kan använda i sina klubbar.  

Utöver den internetbaserade utbildningen kommer regionala webbseminarier att genomföras av GMT:s personal och GMT områdesledare 

för att utbilda klubbarnas medlemsordförande i hur man startar en filial eller står fadder för en ny klubb.   

Frivilligengagemang 

Kontinuerligt frivilligengagemang är nödvändigt för att vi ska nå våra medlemsmål för jubileet att vara större än någonsin tidigare så att vi 

kan hjälpa fler människor före slutet av verksamhetsåret 2017 - 2018.  Budskap och resurser ska fokusera på att uppmuntra och motivera 

ledare att fortsätta dialogen om Bjuda in för att göra skillnad.  Nedan anges möjligheter som finns för GMT-ledare: 

 Möten  

 Möten via internet/webbseminarier 

 Enskilda telefonsamtal och e-postmeddelanden 

 Kvartalsvis regionalt E-nyhetsbrev för GMT 

 Ledarskapsforum 

 Internationella kongresser 

 Enkäter i slutet av året  
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Möten  

Om möjligt eller vid behov ska GMT-ledare och GMT-personal genomföra möten i samband med guvernörsrådsmöten, GMT-ledarmöten, 

riksmöten och distriktsmöten, region- och zonmöten eller genomföra separata möten.  Dessa möten ska uppmärksamma områdets 

framgångar och/eller utmaningar. Strategier ska tas fram tillsammans med lämpliga handlingsplaner.  

Internetmöten/webbseminarier 

Internetmöten ska genomföras regelbundet.  LCI kommer att upprätta ett konto för GoToMeeting/GoToWebinar så att GMT på internationell 

nivå kan genomföra internetmöten och webbseminarier för sitt område.  

Enskilda telefonsamtal och e-postmeddelanden 

All GMT-personal, alla ledare och koordinatorer bör regelbundet ringa och skicka e-post till sina GMT-ledare och/eller koordinatorer för att 

engagera dem i diskussioner om framgångar och problem i sina respektive områden.  

Kvartalsvisa e-nyhetsbrev för GMT 

Varje kvartal kommer ett nyhetsbrev att skickas ut till GMT på alla nivåer.  Alla e-nyhetsbrev kommer att anpassas så att artiklarna handlar 

om respektive konstitutionellt område.   

Ledarskapsforum  

GMT konstitutionella områdesledare ska samarbeta med sin motpart i GLT och planera två sessioner (ett internt och ett öppet) under sina 

Area Forum.   

Dessutom ska GMT konstitutionella områdesledare samarbeta med dem som arrangerar forumet för att schemalägga ett engagerande 

seminarium om att ”Bjuda in för att göra skillnad”.  GMT:s regionala personalspecialist ska hjälpa till att ta fram presentationen. 

Internationella kongresser  

Ett seminarium om ”Bjuda in för att göra skillnad” kommer att genomföras vid alla internationella kongresser med inriktning på GMT-ledare 

och koordinatorer.  

Enkäter  

Istället för en fjärde kvartalsrapport i maj varje år ska personal skicka ut elektroniska enkäter till GMT-ledarna från internationell nivå till 

klubbnivå för att fånga upp framgångar, problem och hur GMT används.  
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Syften och mål 
 

Under senare år har distrikten tagit fram sina egna medlemsmål.  Framgången med att nå fastlagda mål har varit minimal.  Under 

verksamhetsåret 2014 - 2015 nådde bara 12 % av distrikten sina fastlagda medlemsmål.   Vi tror det finns flera orsaker till detta.  I många 

fall har målen fastställts utan att man noga studerat tidigare trender i distriktet, vilket lett till överambitiösa mål för en ettårsperiod.  Ett 

noggrant system för rapportering och ansvar har också saknats i några områden, vilket lett till att koordinatorer och områdesledare haft 

begränsade möjligheter att stödja sina team.   

För att kunna uppnå en ökning av antalet medlemmar måste alla DG Elect sätta upp nåbara mål och fastställa tillhörande handlingsplaner 

för kommande verksamhetsåret.  För att hjälpa till med att sätta upp realistiska mål tillhandahåller LCI en vägledning om mål som GMT 

konstitutionella områdesledare, områdesledare, speciella områdesrådgivare och koordinatorer i multipeldistrikt kan använda i samband 

med genomgång av DG-Elects medlemsmål.  

Vägledningen om medlemstillväxt är baserad på en tillväxt på 2 % över genomsnittet för de senaste fem åren i distriktet/enkeldistriktet.  

Ingen enskild formel eller insats kommer att fungera i alla distrikt, så målen bör avspegla verkligheten i respektive distrikt.    

Med start under verksamhetsåret 2016 - 2017 kommer vi att öka betoningen av att ta fram smarta medlemsmål med detaljerade 

handlingsplaner.  Dessutom kommer DG Elect att rapportera ett medlemsmål för nya kvinnliga medlemmar.  Alla distrikt bör också 

fastställa ett mål för att bilda minst en ny klubb per distrikt varje verksamhetsår.   
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GMT – Bjuda in för att göra skillnad: Inrapportering och globala rapportdagar 
 

En god struktur och regelbunden rapportering mellan alla nivåer i det globala medlemsteamet för de första tre kvartalen är en viktig och 

effektiv strategi för att skapa aktivitet, öka känslan av det angelägna behovet och upprätthålla ett gemensamt fokus på att uppnå de 

fastställda målen.  Ett viktigt värde med rapporten kanske inte ligger i själva rapporten, utan snarare i vad rapportören förväntar sig vid 

rapportdatum eller sista datum, och det faktum att hela GMT är engagerat och att framgång är beroende av allas ansvar gentemot 

varandra.  Detta uppnås genom skriftliga elektroniska aktivitetsrapporter och verbala kvantitativa rapporter under globala rapportdagar. 

Aktivitetsrapportering 

Personal har ett nära samarbete med konstitutionella områdesledare för att ta fram aktivitetsrapporter för koordinatorer, områdesledare 

och områdesrådgivare i speciella områden och skicka dem elektroniskt via LCI:S webbplats.  Rapporterna ska fokusera på 

medlemsaktiviteter som genomförts i distrikt, multipeldistrikt och områden under de första tre kvartalen. Dessa rapporter hjälper till att 

påvisa framgångar, bästa arbetssätt och problem. 

Globala rapportdagar 

Globala rapportdagar bestämmer en viss tid för rapportering och bidrar till att stimulera intresse och aktiviteter.  Dessa verbala rapporter av 

kvantitativa medlemssiffror hjälper ledarna att hitta områden där mer assistans kan behövas, samt områden där det går bra och som kan 

visas upp för andra.    

Globala rapportdagar för Bjuda in för att göra skillnad kan: 

 Fastställa ansvarsområden inom GMT 

 Förstärka budskapet att Bjuda in för att göra skillnad är en service som innebär tillväxt och vice versa.  

 Vidmakthåller motivation och drivkraft mot årets mål samt aktiviteter och milstolpar. 

 Uppmuntrar till användning av LCI:s fastställda rapporteringsverktyg. 

GMT:s rapportdagar infaller under en 7-veckorsperiod.  Under alla steg leder GMT diskussioner och samlar in rapporter tillsammans med 

teammedlemmarna som de har ansvar för.  Diskussioner ska fokusera på aktiviteter, framsteg mot målen, att fira framgångar och ge stöd 

och uppmuntran för genomförande och rapportering av deras resultat och aktiviteter med framtagna formulär.  Diskussioner kan vara på 

plats eller via konferenssamtal.  Panelrapporter kan användas som information i diskussionerna.  Vid slutet av varje steg skickar GMT sin 

sammanfattande rapport till de ledare som har ansvar för insamling så att alla GMT områdesledare rapporterar på angiven Global 

rapportdag till GMT:s internationella koordinator.   
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Engagera distriktsteam 
att samla in rapporter 
från alla klubbar, och 
sänd sedan rapporten 
till multipeldistriktets 

koordinator* 

Engagera distriktens 
koordinatorer och 

diskutera deras 
rapporter, och sänd 
sedan den samlade 
rapporten till GMT 

områdesledare. 

Engagera MD 
koordinatorer att 

diskutera rapporter, 
och sänd sedan 

rapporten till KO-
områdesledaren och 

internationella 
koordinatorn.   

Engagera 
områdesledare/råd-

givare i speciella 
områden enskilt och 

deras konstitutionella 
områdesledare för att 

diskutera deras rapport 
och handlingsplaner. 

2 veckor2 veckor 2 dagar2 veckor

 

 

 

 

Före varje steg kommer LCI att skicka anvisningar, rapportformulär och viktiga datum till GMT-koordinatorer och områdesledare.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Distriktets rapportdagar 

GMT-koordinatorer i distrikt

Multipeldistriktets rapportdagar 

GMT-koordinatorer i multipeldistrikt

Rapportdagar för konstitutionellt område 

Områdesledare och rådgivare i speciella 

områden

Global rapportdag 

GMT:s internationella koordinator
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Erkänsla och utmärkelser 
 

Att visa uppskattning och erkänsla för väl utfört arbete är mycket effektivt för att motivera medlemmarna att göra insatser och nå 

fastställda mål.  Följande program för erkänsla och utmärkelser hjälper till att inspirera GMT-ledare i deras viktiga insatser i planen 

för medlemtillväxt.   GMT uppnår målen när man inte bara arbetar med de tillsatta medlemmarna i GMT, utan även genom alla 

medlemmars engagemang att öka antalet medlemmar och utföra mer service i vårt globala samhälle.   

 

Certifikat:  Alla GMT-ledare på internationell nivå (samt GMT:s internationella koordinator och internationella koordinatorn för 

familje- och kvinnligt medlemskap) kan beställa GMT-certifikat som kan delas ut till förtjänta GMT-medlemmar som gör lite extra för 

att öka antalet medlemmar och nya klubbar i sitt område.  GMT-medlemmar som får ett certifikat får också erkänsla på LCI:s 

webbplats.   

 

Utmärkelseprogram för GMT distriktskoordinator: 

Distriktskoordinatorer kommer att få erkänsla när de uppnår en av följande nivåer vid slutet av verksamhetsåret (enligt juni månads 

Cumulative-rapport): 

 Medlemstillväxt på 1 % + en ny klubb = Silverutmärkelse 

 Medlemstillväxt på 2 % + två nya klubbar = Guldutmärkelse 

 Medlemstillväxt på 3 % + tre nya klubbar = Diamantutmärkelse 
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Årets GMT-koordinatorer:  

Baserat på juni månads Cumulative-rapport kommer LCI fastställa vilken distriktskoordinator och multipeldistriktskoordinator 

som har uppnått högst totalökning av antalet medlemmar. 

En multipeldistriktskoordinator och en distriktskoordinator från varje konstitutionellt område kommer att utnämnas till ”Årets 

GMT”.  Beroende på hur kongresserna ligger kan ledare få erkänsla under den internationella kongressen.   

 

Medlemsmål som uppnås:  

GMT-medlemmar får erkäsla om medlemsmålen för verksamhetsåret uppnåtts.   

 
 

 

 

 

GMT-post Måste uppnå Erhåller 

GMT i distrikt 
Distriktets medlemsmål som fastställdes 

för verksamhetsåret per 30 juni. 

Exklusiva certifikat undertecknade av 
internationella presidenten och GMT:s 

internationella kontaktperson, tillsammans 
med ett gratulationsbrev. 

 

GMT i multipeldistrikt 
Multipeldistrikets medlemsmål som 

fastställdes för verksamhetsåret per 30 

juni. 

Områdesledare/rådgivare i speciella 
områden 

Medlemsmål som fastställdes för 

verksamhetsåret per 30 juni. 

Konstitutionella områdesledare 
Konstitutionella områdets medlemsmål 

som fastställdes för verksamhetsåret per 

30 juni. 
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Kommunikation och marknadsföring 

Integrerad kommunikation på alla GMT-nivåer är viktig.  Klar och konsekvent kommunikation till GMT-medlemmarna om deras roll i 

att bilda nya klubbar och utbilda klubbens medlemsordförande om medlemsverktyg och resurser är viktig. När information 

dessutom rapporteras till LCI från hela världen är det viktigt att framhålla resultaten och föra ut den informationen tillbaka till 

teamet för att ytterligare informera om och motivera till fortsatta aktiviteter.  Eftersom medlemstillväxt är prioriterad i hela 

internationella organisationen sker kommunikation genom följande kanaler: 

Dessutom sker följande kommunikation: 

 Automatisk e-post skickas till tidigare medlemmar för att få input om varför de gick ur sin klubb och till nya medlemmar 

för att få veta deras klubberfarenhet. 

 Regionala webbseminarier/internetmöten per konstitutionellt område med GMT:s personalspecialist (2 - 3 gånger per år) 

 Veckovis e-postuppdateringar till internationella koordinatorer från medlemsutvecklingsteamets ledare eller GMT:s 

ordförande. 

 Månatliga e-postuppdateringar till verkställande tjänstemän, internationella styrelsen, från medlemsutvecklingsteamets 

ledare, och dessutom administrativa tjänstemannarapporten och styrelserapporter. 

Alla GMT-nivåer Internationell nivå Koordinatorer i 
multipeldistrikt 

Koordinatorer i distrikt Klubbens 
medlemsordförande 

Regionala kvartalsvisa 

GMT e-nyhetsbrev som 

skickas ut till alla GMT-

medlemmar 

Månadsvis 
kommunikation med 
GMT:s 
personalspecialister 

Kvartalsvis e-post 

från LCI till 

distriktskoordinatorer  

 

Kvartalsvis e-post från 

LCI till 

distriktskoordinatorer  

 

Kvartalsvis e-post till 

klubbens 

medlemsordförande 

 

GMT-artikel i 

kvartalsvisa e-

nyhetsbrevet 

Medlemspuls  

 

Kontinuerlig 
kommunikation (e-
post/telefon) från 
GMT:s 
personalspecialist om 
status för potentiella 
medlemmar 

Kontinuerlig 
kommunikation (e-
post/telefon) från 
GMT:s 
personalspecialister 
om status för 
potentiella 
medlemmar 

  


