
Distriktets mål och handlingsplaner 
Information om att skicka in mål 

 

 
 

 
Under perioden november 2016 och 30 april 2017 kommer första vice distriktsguvernörer/DG Elect att: 
 
• Fastställa distriktets mål och handlingsplaner. 

o Första vice distriktsguvernör/DG Elect kommer att fastställa och förfina distriktets mål och 
handlingsplaner avseende medlemskap och ledarutveckling, genom att gå igenom de 
individuella hemuppgifterna, delta i multipeldistriktets utbildning, GMT/GLT områdesutbildning 
och samarbeta med sittande distriktsguvernörens team (inklusive GMT/GLT-koordinator i 
multipeldistriktet och GMT/GLT områdesledare eller speciella rådgivare, i förekommande fall). 

• Skicka in slutliga mål och handlingsplaner till LCI. 
o När mål och handlingsplaner är slutliga kommer första vice distriktsguvernör/DG Elect att skicka 

in dem till LCI genom att använda webbsidan Distriktsmål 2017-2018. (Webbsidan kommer att 
finnas tillgänglig efter den 15 januari 2017). 

• Begära bekräftelser 
o Första vice distriktsguvernör/DG Elect kommer att begära bekräftelser från andra vice 

distriktsguvernör, GMT/GLT-koordinator i multipeldistriktet och GMT/GLT områdesledare eller 
speciella rådgivare i förekommande fall.  Bekräftelser skickas in genom att använda webbsidan 
Distriktsmål 2017-2018. 

Distriktets mål och handlingsplaner avseende medlemskap och ledarutveckling ska vara LCI tillhanda senast 
den 30 april 2017.   
 
Innan du skickar in distriktets mål och handlingsplaner bör du ha följande till hands: 
 
1. Ifylld mall för smarta mål och handlingsplaner för varje distrikts mål och handlingsplaner avseende 

medlemskap och ledarutveckling. 
 
2. Arbetsbladet Distriktets medlemsmål. 

 
3. Ditt medlemsnummer hos Lions Clubs International. Varje första vice distriktsguvernör/DG Elect måste 

ange sitt medlemsnummer, för att kunna skicka in distriktets mål och handlingsplaner. Om du inte 
känner till ditt medlemsnummer kontaktar du din klubbsekreterare eller DG Elect-seminariets 
gruppledare för att få det.  
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Process för insändande av mål och handlingsplaner om medlemskap och ledarutveckling 
 
Observera: Alla bilder i denna information visar exempel på engelska. Webbsidan Distriktsmål 2017-2018 
finns på Lions alla officiella språk. 
 
Börja med att gå till webbsidan Distriktsmål 2017-2018  
 

• Klicka på länken Skicka in nya mål för de mål och handlingsplaner du vill ange (ledarutveckling eller 
medlemsutveckling).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ange ditt medlemsnummer och den säkerhetskod som visas på sidan. Säkerhetskoden ändras varje 
gång du besöker denna sida. Ange koden exakt på det sätt den visas på denna sida. Klicka på Nästa. 

• Om ditt medlemsnummer inte godkänns av systemet kontaktar du antingen GMT-personalen eller 
GLT-personalen.   
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• Formuläret för att skicka in mål om antingen medlemskap eller ledarutveckling visas. Kontrollera att 
ditt namn och distrikt är korrekt. Om något av dem inte skulle vara korrekt kontaktar du GMT-
personalen eller GLT-personalen. 

  
Ange distriktets ledarskapsmål och handlingsplaner 

 
 

1) Ange den första målbeskrivningen 
enligt avsnitt 1 i mallen för smarta mål 
och handlingsplaner. 

 
2) Ange din handlingsplan för mål-

beskrivningen enligt avsnitt 2 i mallen 
för smarta mål och handlingsplaner. 
a. Ange det första handlingssteget i 

din handlingsplan. 
b. Ange vem som ansvarar för detta 

handlingssteg.    
c. För att ange fler handlingssteg 

klickar du på länken Ange fler 
handlingssteg och vem är 
ansvarig. Fler fält visas. Upp till 10 
handlingssteg och vem som är 
ansvarig för dem han inregistreras.   

 

 
 
 
 

 
3) Efter det att alla handlingssteg har 

angivits ska du ange datum för när 
målet ska ha uppnåtts. 

4) Förklara hur vi kommer veta att målet 
har uppnåtts. 

5) För att ange fler ledarskapsmål och 
handlingsplaner klickar du på länken 
Ange fler mål och handlingsplaner och 
repeterar ovanstående steg. I detta 
formulär kan du ange upp till 10 mål 
och handlingsplaner. 

6) När distriktets slutliga mål och 
handlingsplan om ledarutveckling har 
inregistrerats klickar du på Skicka. 
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Ange distriktets medlemsmål och handlingsplaner 
 
 

1) Använd den ifyllda mallen för distriktets 
smarta mål och handlingsplaner om 
medlemskap 2017-2018.  Ange 
distriktets kvartalsvisa mål avseende 
”Bjud in för att göra skillnad” och 
använd knappen ”Tab” på tangent-
bordet för att gå till nästa fält.  
Distriktets målbeskrivning avseende 
”Bjud in för att göra skillnad” kommer 
automatiskt att räkna ut årets summa. 

2) Ange din handlingsplan för mål-
beskrivningen enligt avsnitt 2 i mallen 
för smarta mål och handlingsplaner.  
a. Ange det första handlingssteget i 

din handlingsplan. 
b. Ange vem som ansvarar för detta 

handlingssteg.    
c. För att ange fler handlingssteg 

klickar du på länken Ange fler 
handlingssteg och vem är ansvarig. 
Fler fält visas. Upp till 10 
handlingssteg och vem som är 
ansvarig för dem han inregistreras.   

 

 

 
 

3) Efter det att alla handlingssteg har 
angivits ska du ange datum för när 
målet ska ha uppnåtts. 

4) Förklara hur vi kommer veta att målet 
har uppnåtts. 

5) En sammanställning av årligt med-
lemsmål kommer anges automatiskt 
baserat på de data du har angivit i din 
målbeskrivning. 

6) Klicka på Nästa för att spara målet 
om ”Bjud in för att göra skillnad”. Du 
kommer nu automatiskt vidare till 
sidan om målet ”Nya klubbar”. 

7) Repetera ovanstående steg för att 
ange mål för ”Nya klubbar” samt för 
”Kvinnliga medlemmar - procentandel 
och att behålla”. 

8) När distriktets slutliga mål och 
handlingsplan om medlemskap har 
inregistrerats klickar du på Skicka. 
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Att Ändra eller Ange fler mål och handlingsplaner 
 

• På hemsidan Distriktsmål 2017-2018 kan du ändra befintliga mål och handlingsplaner och/eller 
ange fler mål och handlingsplaner. Klicka på länken Ändra eller Ange fler mål för mål och 
handlingsplaner om medlemskap eller ledarutveckling.   

 
 

 
• Ange ditt medlemsnummer och den säkerhetskod som visas på sidan. Säkerhetskoden ändras varje 

gång du besöker denna sida. Ange koden exakt på det sätt den visas på denna sida. Klicka på Nästa. 
• Om ditt medlemsnummer inte godkänns av systemet kontaktar du antingen GMT-personalen eller 

GLT-personalen.   
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• Alla mål och handlingsplaner som har angivits tidigare visas automatiskt. Ändra befintliga mål och 
handlingsplaner vid behov.  

• OBSERVERA: För att ange fler mål och handlingsplaner om ledarutveckling går du längst ner på 
sidan om ledarutveckling och klickar på länken Ange fler mål och handlingsplaner om ledarskap. 

• Klicka på Skicka (längst ner på sidan) när du är klar.  
 
Att Se, Skriva ut eller Kontrollera bekräftelsestatus av inskickade mål och handlingsplaner 
 

• På webbsidan Distriktsmål 2017-2018 klickar du på länken Se eller Skriv ut mål för mål och 
handlingsplaner om ledarskap och medlemsutveckling.   

 
• Ange konstitutionellt område, multipeldistrikt och distrikt genom att använda rullisterna samt ange 

säkerhetskoden på denna sida. Säkerhetskoden ändras varje gång du besöker denna sida. Ange 
koden exakt på det sätt den visas på denna sida. Klicka på Nästa. 
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En ny sida visar status för mål och handlingsplaner om ledarskap eller medlemsutveckling i ditt 
distrikt.  

 
 
 
 
 
 
 

• Klicka på knappen Se/Skriv ut. En ny sida kommer att visa en utskriftsvänlig version av distriktets 
mål och handlingsplaner om medlemskap eller ledarutveckling. Klicka på knappen Skriv ut för att 
skriva ut mål och handlingsplaner. 

 
• Kontakta Lions ledare vars godkännande krävs och be att de bekräftar distriktets mål och 

handlingsplaner*. 
 

Ledarutvecklingsmål: 

• Andra vice distriktsguvernör 
• Multipeldistriktets GLT-koordinator  
 (i förekommande fall) 
• GLT områdesledare   
 (eller särskild rådgivare) 

Medlemsutvecklingsmål: 

• Andra vice distriktsguvernör 
• Multipeldistriktets GMT-koordinator    

(i förekommande fall) 
• GMT områdesledare            

(eller särskild rådgivare) 

*Bekräftelse av distriktets mål och handlingsplaner av GLT/GMT distriktskoordinator rekommenderas, 
men krävs inte för att distriktets mål och handlingsplaner ska godkännas. 

Påminnelse: Om en första vice distriktsguvernör/DG Elect anger ett nytt mål eller ändrar ett befintligt mål, 
måste det nya/ändrade målet och tillhörande handlingsplan återigen bekräftas av andra vice distrikts-
guvernör, multipeldistriktets GMT/GLT-koordinator, GMT/GLT områdesledare eller särskild rådgivare*, i 
förekommande fall. 

Frågor? Mer information finns via länken Frågor och svar om processen att skicka in och bekräfta mål eller 
i dokumentet Information om att bekräfta mål på webbsidan Distriktsmål 2017-2018 eller kontakta GMT-
personalen eller GLT-personalen. 
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