
LCIF:s multipeldistriktskoordinator 
Roller och ansvar

Vi förändrar liv,
varje dag, över hela världen.

LCIF:s volontärkoordinatorer



LCIF:S MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR 
BESKRIVNING AV POSTEN

Som respekterad lionmedlem fungerar du som ambassadör för Lions Clubs International Foundation (LCIF)
inom ditt multipeldistrikt. Du har blivit utvald till den här positionen tack vare din ledarskapsförmåga och
ditt engagemang för LCIF:s filantropiska och humanitära ideal. Genom ditt arbete inom denna position,
hjälper du oss att skapa ett starkare LCIF och gör det möjligt för organisationen att utöka dess humanitära
arbete i ditt samhälle och världen över. 

Som volontärkoordinator för LCIF har du följande ansvarsområden: 

1. Utbilda lionmedlemmar om LCIF:s målsättning och framgång, samt dess 
betydelse för Lions Clubs International

2. Leda ett team med LCIF-distriktskoordinatorer (LCIF DC)
3. Hjälpa till med alla aspekter av LCIF:s insamlingar i ditt multipeldistrikt 

Du går med i ett världsomfattande nätverk av volontärkoordinatorer för LCIF Närmare 900 lionmedlemmar
från hela världen rekryteras till att leda LCIF:s arbete i sina distrikt och multipeldistrikt. Dessa ledare utses,
precis som du, för att stärka LCIF – din organisation – och genom teamets gemensamma arbete hjälper
volontärkoordinatorer LCIF att skapa en bättre värld. 

LCIF:s multipeldistriktskoordinator (LCIF MDC) utnämns för en treåriga ämbetsperiod av både den interna-
tionella presidenten och LCIF:s ordförande. Ämbetsperioden kan dock variera i vissa delar av världen. 
Multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till LCIF:s ordförande och LCIF:s styrkommitté. 

ROLLER OCH ANSVAR

LEDARSKAP OCH SAMARBETSRELATIONER

Rekrytera, utbilda och leda LCIF:s distriktskoordinatorteam
• Identifiera och rekrytera en lionmedlem i varje distrikt till en treårig mandatperiod som LCIF distriktskoordinator 

(i samråd med distriktsguvernörens team och en medlem från styrkommittén)
• Utbilda alla nya LCIF distriktskoordinatorer
• Leda LCIF:s koordinatorteam inom ditt multipeldistrikt, tillhandahålla regelbundna uppdateringar och assistans vid

behov
• Kommunicera regelbundet med LCIF:s distriktskoordinatorer 
• Ge LCIF:s distriktskoordinatorer regelbundna uppdateringar om nyheter och information från LCIF

Kommunicera regelbundet med din KA styrkommittémedlem
• Uppdatera styrkommittémedlemmen i ditt område om LCIF:s framsteg och utmaningar i ditt multipeldistrikt

Använda LCIF huvudkontorets personalresurser
• Bekanta dig med viktig LCIF-personal och kommunicera regelbundet med dem
• Diskutera insamlingsstrategier med LCIF-personal för att få rapporter och ställa frågor om organisationen

Samarbeta med distriktsguvernörer och andra distriktsledare
• Ha ett nära samarbete med dina distriktsguvernörer och multipeldistriktsledare för att marknadsföra LCIF:s arbete

och uppmuntra stöd från lionmedlemmar inom distrikten



LCIF UTBILDNING OCH MARKNADSFÖRING
Håll presentationer om LCIF

Multipeldistriktets kongress

• Arrangera och utföra ett LCIF utbildningsseminarium under er årliga multipeldistriktskongress
• Arrangera en monter eller ett bås för att marknadsföra LCIF med hjälp av tillgängligt utbildningsmaterial

Distriktskongresser

• Delta i distriktskongresser och erbjuda stöd vid behov
• Samarbeta med distriktskoordinatorn för att se till att LCIF marknadsförs väl 

(LCIF-seminarier, monter, material m.m.)

Guvernörsrådsmöten

• Tillhandahålla uppdateringar om LCIF:s program, anslag och insamlingar till guvernörsrådet 
och andra intresserade ledare i multipeldistriktet

• Informera distriktsguvernörerna om LCIF:s framsteg och/eller utmaningar i multipeldistriktet
• Rapportera om insamlingsframsteg i distrikt och multipeldistrikt

Klubbpresentationer 

• Utföra vissa klubbpresentationer om LCIF till de klubbar som har högst potential i multipeldistriktet 

Lokal utbildning av blivande distriktsguvernörer

• Arbeta med de globala medlemsteamen och globala ledarskapsteamen lokalt för att se till att LCIF 
inkluderas i multipeldistriktets DGE-utbildningar

Marknadsföra LCIF närhelst möjligt
Multipeldistriktets publikationer och webbplats (om tillämpligt)

• Skicka framgångsberättelser och uppdateringar om LCIF till multipeldistriktsomfattande publikationer
• Ge erkänsla för utmärkta insatser för LCIF, som utförts av individuella medlemmar, klubbar och/eller distrikt
• Ge rapportuppdateringar om insamlingsframsteg

Extern marknadsföring

• Marknadsföra framgångsberättelser för LCIF:s program och hjälpa till att sprida pressreleaser till lokala medier
• Samarbeta med multipeldistriktets PR-ordförande för att marknadsföra LCIF närhelst möjligt

Hjälp för anslagsansökningar (TILLSAMMANS MED DISTRIKTSGUVERNÖRER)
• Ge utbildning om de olika anslag som LCIF tillhandahåller och vilka projekt som stöds av LCIF
• Hjälpa distriktsguvernörer med anslagsansökningar till LCIF, efter behov
• Se till att lokala projekt som har erhållit anslag från LCIF uppmärksammas och följer riktlinjerna

för anslagskriterierna 

LCIF:S INSAMLINGAR 
Främja LCIF:s insamlingsarbete

• Uppmuntra alla lionmedlemmar att ge till LCIF varje år
• Uppmuntra alla klubbar att utföra ett årligt insamlingsevenemang som stöder LCIF:s program
• Hjälpa till med att verkställa och marknadsföra distrikts- och multipeldistriktsomfattande 

LCIF-insamlingsevenemang närhelst möjligt
• Marknadsföra program för erkännande av individer och klubbar som incentiv till att ge pengar till LCIF

Identifiera potentiella donatorer
• Hjälpa till att identifiera potentiella större donatorer för LCIF, och om lämpligt, vara involverad i 

processen för ansökan om donationer (25 000 USD eller mer och 100 000 USD eller mer).
• Använda rapporter från LCIF för att identifiera klubbarna med högst potential till fortsatt stöd av LCIF
• Hjälpa till att identifiera lokala organisationer, företag och verksamheter med potential att stötta LCIF

Hjälpa till med att skicka in donationer och ansökningar om utmärkelser från LCIF
• Hjälpa till med att skicka medel till LCIF, MJF-ansökningar och annan donationsinformation
• Svara på frågor om olika program för erkänsla från LCIF
• Hjälpa till med presentationer av LCIF-utmärkelser efter behov
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NYCKELN TILL FRAMGÅNG

FLEXIBILITET
Allt eftersom LCIF:s utvecklingsstrategier växer fram blir alla LCIF-koordinatorer i världen ombedda att vara flexibla

och hjälpa till med implementeringen av nya och ändrade program. Vi förväntar oss några ändrade och/eller

utökade ansvarsområden under tiden du innehar denna position. Genom att känna till och ha förståelse för denna

möjlighet underlättar du den långsiktiga framgången med att skapa ett starkare LCIF.

LOKAL ANPASSNING AV PROGRAMIMPLEMENTERING
Inte alla geografiska områden och kulturer kommer att implementera LCIF:s utvecklingsstrategier på samma sätt.

Det är meningen att strategierna ska kunna anpassas så att de passar alla de kulturella skillnader och behov som

associeras med att vara en internationell organisation. Närhelst möjligt tas områdesspecifika material och/eller

förslag fram. 

EGET BIDRAG
Alla LCIF multipeldistriktskoordinatorer uppmuntras att ge årliga bidrag till organisationen. Enligt erfarenhet är 

insamlingsaktiviteter mer framgångsrika när ledare är helt engagerade i projektet, både med tid och pengar.  

SAMARBETA MED DISTRIKTETS LEDARE
LCIF multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till LCIF:s ordförande och LCIF:s representant för styrkommittén,

men han/hon uppmuntras till ett nära samarbete med guvernörsrådet och andra multipeldistriktsledare, inklusive

globala medlemsteamet och globala ledarskapsteamet. Arbetet med att stötta LCIF är mer framgångsrikt när alla

distriktsledare samarbetar för ett gemensamt ändamål. 

KOMMUNIKATION
Framgångsrik implementering av utvecklingsstrategier kräver koordinerat arbete från hela LCIF:s volontärteam. För

att skapa en starkare organisation är det viktigt att koordinatorer har ett nära samarbete och att de kommunicerar

ofta med varandra. Kommunicera regelbundet med medlemmarna i ditt team och viktig LCIF-personal.

Som medlemmar hör vi alla till Lions Club International. 
men Lions Clubs International Foundation tillhör oss.

LCIF:s volontärkoordinatorer
Vi förändrar liv,

varje dag, över hela världen.


