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Vägledning för specialist på klubbar med specialintressen 

Specialintressespecialister är medlemmar i GMT för ett distrikt eller multipeldistrikt. Dessa specialister 
innehar sin post under tre år för att övervaka tillväxt av nya lionklubbar med specialintressen eller för att 
placera nya medlemmar i befintliga lionklubbar med specialintressen i distriktet eller multipeldistriktet. 
Denna position är viktig eftersom den hjälper till att identifiera vilka specialintressen potentiella 
medlemmar är intresserade av, och hjälper dem att sammanställa serviceprojekt som matchar deras 
intressen. De hjälper även till att sammanföra potentiella medlemmar med andra i deras samhälle, som 
delar deras intressen. 

Distriktets specialintressespecialists ansvar:  

• Identifiera specialintressen som potentiella medlemmar har och nya tillfällen för lionklubbar med 
specialintressen under en treårsperiod. 

• Proaktivt bilda nya lionklubbar med specialintressen eller placera nya medlemmar i befintliga 
lionklubbar med specialintressen baserat på deras specialintresseområden. 

• Söka efter möjligheter att samarbeta med befintliga lionklubbar (traditionella eller med 
specialintresse), som utför serviceprojekt som är inriktade på specialintressen. 

• Fastställa tidsbundna mål avseende rekrytering av lionklubbmedlemmar med specialintressen 
och en ny lionklubb med specialintresse, och ta fram handlingsplaner för att uppnå dessa mål. En 
kopia av dessa mål bör skickas till distriktets GMT-koordinator och distriktsguvernören. 

• Sök och ta emot instruktioner och vägledning från distriktets GMT-koordinator, 
distriktsguvernören och LCI. 

• Utveckla nya serviceprojekt som är inriktade att fokusera på varje lionklubb med specialintresse. 

• Kommunicera regelbundet med klubbarna, distriktets GMT och distriktsguvernörens team. 

• Vara en resurs för alla lionmedlemmar i distriktet som är aktivt engagerade i rekrytering och 
utveckling av nya klubbar. Känna till vilka resurser som finns tillgängliga för att hjälpa 
medlemmarna och rekommendera dem vid behov. 

• Skriva artiklar om rekrytering av medlemmar för lionklubbar med specialintresse för distriktet, 
multipeldistriktet och internationella publikationer. 

• Delta i träning på distrikts- eller multipeldistriktsnivå. 

• Arbeta med distriktsguvernörer för att välja och utnämna Certified Guiding Lions som personligen 
kan identifiera sig med lionklubbar med specialintresse. 

Ansvarsområden för specialintressespecialist i multipeldistrikt 

• Arbeta med ovanstående punkter utifrån multipeldistriktets perspektiv. 

• Sammanföra information på distriktsnivå. 

• Koordinera fortlöpande träning och rapportering för distriktsspecialister under deras 
ämbetsperiod. 

• Ha ett nära samarbete med distriktsspecialister för att bilda lionklubbar med specialintresse. 
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Resurser för att utveckla klubbar med specialintresse: 

• Mänskliga resurser: 
 

o Distriktsguvernören – Som distriktets representant för Lions Clubs International är det 
din distriktsguvernörs ansvar att marknadsföra och hjälpa till med effektiv medlemstillväxt 
och bildandet av nya klubbar. 
 

o GMT-koordinatorer – GMT-koordinatorer har ansvaret för att genomföra 
områdesanalyser, utveckla mål och handlingsplaner, kommunikation och mentorskap, 
vilket ska vägledas av en strategisk plan och genom samarbete med distriktsguvernörens 
team. 

 
o Internationella huvudkontoret – The Membership and New Club Development 

Department tillhandahåller vägledning för att hjälpa dig att planera en framgångsrik 
ämbetsperiod som specialintressespecialist i distriktet eller multipeldistriktet. 
Kontakta membershipdev@lionsclubs.org om du har några frågor. 
 

• LCI-material:* 
 

o Lionklubbar med specialintresse, flygblad för klubbar (ex544.pdf) 
o Lions behovsanalys (mk9.pdf) 
o Lions bedömning av behovsanalys, frågeformulär (mk9a.pdf) 
o Lionklubbar. Bättre samhällen. Förändrar liv, broschyr (ex511.pdf) 
o Ansökan om chartermedlemskap (tk188.pdf)  
o Lions gör en skillnad, broschyr (me40.pdf) 
o Medlemsansökan (me6b.pdf) 
o Lions på internet/Lions cyberklubbar (mk71.pdf) 
o Champions lionklubbar, vägledning (ex547.pdf) 
o Lions Quest Prospectus-klubbar (lq_prospectus.pdf) 
o Lions Quest, vägledning (lq117.pdf) 
o Lions Quest faktablad (lcif312_factsheet.pdf) 
o Vikten av extension (ex545.pdf) 
o Extensionprograms (mldr_extension.pdf) 
o Lions samhällsprogram och kulturaktiviteter (mldr_activities.pdf) 
o Handledning hur man bildar nya klubbar (tk1.pdf) 
o Handledning för utveckling av klubbprojekt (tk10.pdf) 
o Checklista för charteransökan (tk40.pdf) 
o Ansökan om charter för lionklubb (tk38a.pdf) 
o Rapport över chartermedlemmar (tk21a.pdf) 
o Planeringsguide för charterfest (tk26.pdf) 
o 30 marknadsföringsidéer (mk97.pdf) 
o Användarguide för sociala medier (social_networking_brocure.pdf) 
o Tillkännagivande av ny klubb, flygblad (ex214.pdf) 

 

En lista över fler specifika material för serviceaktivitetsprogram finns på LCI:s webbplats 
under Aktiviteter och program. 

 
 *Du kan ladda ned materialen från LCI:s webbplats eller beställa dem 

via memberops@lionsclubs.org.  
 
 
 

mailto:membershipdev@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex544.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex511.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk188.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk71.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex547.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/LQ_Prospectus.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/lq17.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/lcif312_factsheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex545.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mldr_extension.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mldr_activities.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk40.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk21a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk26.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk97.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex214.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/resources/publications/resources-pub-act.php
mailto:memberops@lionsclubs.org


GMT 705.SW 
 

• Lions Clubs Internationals webbplats (www.lionsclubs.org) – Organisationens webbplats är 
fylld med viktig information och nedladdningsbara resurser för att hjälpa dig med rekrytering.  
 

o Webbsidan Medlemskap och nya klubbar har information och material som behövs för att 
starta en ny klubb, inbjuda nya medlemmar eller stärka nuvarande medlemmar. 
 

o Lions utbildningscenter gör det möjligt för lionmedlemmar att utveckla sina 
ledarskapsfärdigheter med hjälp av onlinekurser som varar runt 30–60 minuter. Kurserna 
är uppdelade i fyra kategorier: Ledarskap, Leda andra, Uppnå resultat och 
Kommunikation.  
 

o Webbseminarier (endast EN och SP) ger möjlighet att delta i online-utbildning med andra 
deltagare. Dessa instruktörsledda kurser varar i ca en timme. 
 

o Klubbresurscentret tillhandahåller länkar som kan användas för att hitta svaren på de 
vanligaste frågorna som ställs av klubbarna.  

 
o Lions på webben ansluter till sociala media för att nätverka med andra lionmedlemmar 

och potentiella nya medlemmar, erhålla och dela idéer, videor och information, som kan 
användas för att hitta nya medlemmar för klubbar med specialintresse.   
 

Steg att ta: 

• Överväg alla möjligheter för en lionklubb med specialintresse: 
 

 
o Champions lionklubbar skapar en acceptans i samhället för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och fokuserar främst på projekt som hjälper Special Olympics-
idrottare. 
 

o Lions Quest-klubbar hjälper barn att växa upp till goda medborgare. Genom att erbjuda 
livskunskaper till barn, från förskolan till gymnasiet, hjälper dessa klubbar barnen att fatta 
ansvarsfulla beslut, bygga upp självförtroende, kommunicera effektivt och att undvika 
drogmissbruk.  
 

o Specialklubbar med fokus på en hobby kan till exempel inrikta sig på löpning, cykling, 
trädgårdsarbete, motorcykelkörning, hantverk, stickning/virkning, musik, dans, sport och 
fritid, drama/teater, etc. Lägger tonvikt på att träffa människor med liknande intressen och 
att göra deras hobbies till personligt givande serviceprojekt som direkt kan gynna dessa 
potentiella medlemmars samhällen. 

 
o Specialklubbar för yrkesarbetande kan till exempel rikta sig till: läkare, sjuksköterskor, 

tandläkare, apotekare, sjukgymnaster, registrerad dietister, poliser, brandmän, 
akutvårdspersonal, lärare, egenföretagare/medlemmar i företagarföreningen, advokater, 
affärsnätverksgrupper, grafiska designers, socialarbetare, ingenjörer, artister samt 
idrottare. Lägger tonvikt på CV/resumé och att bygga upp kunskaper, tillsammans med 
nätverkstillfällen, för dessa potentiella medlemmar i Lions klubbar med specialintresse. 
 

o Lionklubbar med speciell etnisk tillhörighet fokuserar på medlemmar med specifik 
etnisk tillhörighet. Fokuserar på kulturella museum, kulturella centra, etniska 
alliansorganisationer, etniska banker eller kreditföreningar, etniska livsmedelsbutiker eller 
andra etniska lokala egenföretagare. 
 
 

 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/special-olympics-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/lions-quest-lions-club.php
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• Nå dessa specialintressegrupper genom att marknadsföra lionklubbar med specialintresse vid 
yrkeskonferenser/kongresser, industri- eller handelsmässor, eller evenemang och platser som 
fokuserar sig på hobbies/aktiviteter. Till exempel: 
 

o Marknadsför till lärare på en lärarkongress. 
 

o Inrikta dig på miljövänner vid en mässa för “gröna” eller miljövänliga produkter. 
 

o Rekrytera löpare vid ett 5 kilometerslopp eller tala med en affär som säljer 
löpningsutrustning för att nå ut till potentiella medlemmar. 

 
• Uppmuntra alla specialklubbar i distriktet att fylla i enkäterna Hur utvärderar du din klubb? och 

Lions behovsanalys. Enkäten Hur utvärderar du din klubb? kommer att beskriva klubbens 
nuvarande situation – vilka områden inom klubben som är framgångsrika och vilka områden som 
behöver uppmärksammas. Enkäten Lions behovsanalys hjälper dig att identifiera samhällsbehov 
och program och tjänster som uppfyller dessa behov. (enkäten Hur utvärderar du din klubb?, Hur 
utvärderar du din klubb? Administrativ vägledning, Bedömning av samhällsbehov - Administrativ 
vägledning, Bedömning av samhällsbehov) 
 

• Föreslå att alla specialklubbar i distriktet deltar i Klubbens excellensprocess (CEP) för att 
förbättra eller stärka klubben.  
 

• Tala med andra GMT-specialister för att utbyta idéer och framgångar. 
 

• Sätt upp ett distriktsmål för rekrytering av specialklubbmedlemmar eller bilda specialistklubbar. 
Kommunicera målet med alla som kommer att hjälpa dig att uppnå det. 
 

• Övervaka förändringar bland distriktets medlemmar genom att använda rapporten 
Sammanställning av medlemmar.  
 

o På LCI:s webbplats förstasida ska du klicka på MyLCI och klicka därefter på 
länken Medlemsrapporter till höger på skärmen. Välj Sammanställning av medlemmar, 
lämpligt år, lämpligt månad och ditt distrikt.  
 

• Arrangera personliga gruppmöten med distriktets region- och zonordföranden för att föra en 
öppen dialog. Be om att få vara en del av programmet vid deras möten. 

 
Sätt att uppmuntra varje klubb: 

• Skapa och uppdatera en webbplats för klubben (Lions e-klubbhus) för att visa upp klubben för 
medlemmarna, potentiella medlemmar och samhället  
 

• Använd e-post, sociala media såsom Facebook, Twitter, och LinkedIn, och andra nätverkssajter 
såsom Meetup eller lokala internetgruppers anslagstavlor för att kommunicera och ge information 
om klubben. (Lions på webben, Användarhandbok för sociala medier) 
 

• Ha som specifikt mål att bjuda in ett bestämt antal medlemmar i en specialintresseklubb innan ett 
specifikt datum. Arbeta tillsammans med klubbarna för att säkerställa att målen går att uppnå och 
att serviceprojekten utvecklas på ett sådant sätt att de nya medlemmarna kan delta. 
 

• Var noga med att välkomna och informera alla nya medlemmar – se till att alla engagerar sig från 
början. (Medlemsinformation) 
 

• Överväg ett mentorprogram för nya medlemmar i specialintresseklubben. (Lions mentorprogram) 
 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9a.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
https://www3.lionsclubs.org/ReportsList.aspx
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/e-clubhouse.php
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.meetup.com/
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-orient.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
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• Arbeta tillsammans med klubbarna för att uppmärksamma att nya medlemmar, särskilt 
medlemmar i en specialintresseklubb, kan ha olika behov. Hjälp klubbarna att anpassa sig till 
dessa behov. Idéer att tänka på: 

o Nya mötestider eller platser som passar yrkesmänniskor som arbetar heltid 
 

o Möten i handikappsanpassade lokaler för champions lionklubbar som stödjer Special 
Olympics. 
 

• Se till att alla medlemmar får tillfälle att delta i klubblivets alla delar – insamlingsaktiviteter, 
serviceprojekt och klubbledning. 
 

• Betona möjligheten för medlemmar att utveckla nya ledarskapsfärdigheter med hjälp av kurserna 
på Lions utbildningscenter på webbplatsen. 
 

• Uppmuntra alla medlemmar att utforska ledarroller. Arbeta med klubbarna för att cirkulera 
kommittémedlemmar och ledarskap varje år – att kombinera nya och befintliga medlemmar 
kommer att resultera i nya idéer. Genom att uppmuntra medlemmarna att inta nya roller kommer 
de att få en bättre förståelse för klubben och dess behov.  
 

• Marknadsför Informationen för klubbtjänstemän på webbplatsen för alla klubbtjänstemän. 
 

• Se till att alla klubbtjänstemän känner till vilka medlemsresurser som finns tillgängliga inom 
klubben. Arbeta med klubbarna för att utvärdera hur mycket tillgänglig tid, vilka färdigheter och 
intressen varje ny medlem har. Utveckla nya projekt utifrån denna information.  

 
• Identifiera ouppfyllda samhällsbehov som påverkar grupper med specialintresse, med 

användning av Lions bedömning av samhällsbehov, och utveckla sedan nya serviceprojekt för att 
uppfylla dessa behov. (Planera serviceprojekt) 
 

• Marknadsför klubbens arbete internt, till andra lionmedlemmar och i samhället. (Lionklubbarnas 
PR-verktyg) 

 
• Delta i de globala servicekampanjerna och i den internationella presidentens program.  
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http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/index.php
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