
Varje år flyger tusentals små tranor
över Himalaya i samband med den
årstidsmässiga flytten. För att de ska
överleva denna ansträngande resa är
de beroende av samarbete, att

fungera som ett team, en famil-
jestruktur och att det råder

harmoni mellan alla
medlemmar i flocken.

I Japan har tranan traditionellt varit en symbol för ett långt
liv. Inom den japanska konsten origami är tranan den mest
grundläggande form som alla barn lär sig vika. Seden att
vika origami tranor symboliserar familjens och vännernas ön-
skan om välgång för de sjuka. Tranan är också en symbol för
fred – inte bara i Japan utan runtom i världen.

Fred, hopp, beslutsamhet, lagarbete och att förena folk genom
hjälpinsatser är centrala punkter i vårt internationella tema
för 2015 - 2016, Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

En av de grundläggande lärosatserna om mänsklig värdighet
är förmågan att försörja sig själv och familjen. Ändå står
miljoner människor inför en osäker framtid med föga hopp
om att förbättra sina liv och ta hand om sina barn. President
Yamada har gjort att tillgodose barns behov ett primärt fokus
i år med initiativet Barns värdighet. Lionmedlemmar upp-
muntras att göra en insats för behövande barn genom att för-
bättra framtidsutsikterna för barn på sjukhus, tillgodose barns
behov i flyktingläger och behoven för hungriga barn samt
utöka programmet för läsinsatser.

Genom att hjälpa barn och andra förändrar våra medlemmar
världen och sår frön av harmoni, förståelse och fred. I år ber
president Yamada oss alla att sträva efter att ha förståelse för
och uppskatta kulturer som inte är som vår. Distriktsgu-
vernörer och guvernörsrådsordförande uppmuntras att hålla
kontakt med varandra för att hitta möjligheter till gemen-
samma internationella serviceprojekt. Klubbarna kan även
delta i ett kulturellt utbyte genom vänklubbsprogrammet.

Samarbete med lionmedlemmar med olika perspektiv
breddar våra perspektiv och ger inspiration till viktig serv-
ice på våra hemorter.

Vårt arv av hjälpinsatser har vårdats i nästan 100 år, och
under 2015 - 2016 måste vi upprätthålla detta arv. För att
nå vårt mål för Hundaårsjubileets hjälputmaning, att
hjälpa 100 miljoner människor från i dag och fram till 30
juni 2018, måste vi tredubbla våra hjälpinsatser inom de
områdena och klubbarna måste rapportera sina insatser
via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. President Ya-
mada litar på att vi kan uppfylla och överträffa vårt mål.

Tillsammans har vi byggt upp vårt medlemstal till nästan
1,4 miljoner, och vi måste fortsätta växa och utveckla våra
ledare för att räknas under nästa sekel av hjälpinsatser.
Lion-medlemmarna uppmuntras att vara öppna för nya
idéer och samarbeta med GLT för att hitta och utveckla
duktiga ledare. Vi måste samarbeta med GMT för att hitta
nya sätt att främja tillväxt, och nå ut till familjer och

kvinnliga
medlemmar med
medlemskam-
panjen Fråga en.
Familjer som tjä-
nar tillsammans
som medlemmar
etablerar en
familjetradition
av att hjälpa
andra, och kan
som medlemmar
säkerställa att
våra klubbar kan
hjälpa andra
under många år
framöver.
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Globalt medlemsteam och globalt
ledarskapsteam 2015 - 2016

Det globala medlemsteamet
(GMT) och det globala
ledarskapsteamet (GLT) arbetar
tillsammans för att öka antalet
medlemmar och förbättra

ledarutvecklingen. 

GMT har ansvar för medlemsutveckling genom nya
medlemmar och nya klubbar och uppmuntrar till
klubbframgång genom att förbättra retentionen. GLT är
starkt engagerat med att hitta potentiella nya ledare,
maximera ledarutveckling genom att sträva efter att höja
kvaliteten på ledarutbildningen, samt att erbjuda relevanta
utbildnings- och utvecklingsprogram till lionmedlemmar på
alla nivåer.

Tillsammans har dessa två team tre grundläggande mål:
• Fortsatt medlemstillväxt,
• Förbättrad klubbframgång,
• Förbättrad ledarskapskvalitet.

Vi är tacksamma för dessa hängivna 2015 - 2016 års lion-
ledare, samt multipeldistriktets och distriktets GMT och
GLT, och uppmuntrar lionmedlemmar runtom i världen att
utnyttja deras stöd och entusiasm för att maximera
framgången för alla ledar- och medlemsinsatser.

Jubileumsnyheter
Som du nu vet kommer Lions Clubs International att fira
vårt 100-årsjubileum 2017 - 2018. Firandet har redan star-
tat! Temat för hundraårsjubileet är ”Där det finns ett behov
finns det en lionmedlem”. Syftet med firandet är att hedra
vår historia, betona vår betydelse i nutiden och planera för
vår framtid.

En teamstruktur för hundraårsjubileet har skapats som
hjälp att vägleda och motivera våra medlemmar att nå våra
mål för firandet. Teamet består av Hundraårsjubileets han-
dlingskommitté, multipeldistriktets jubileumskoordinatorer,
distriktets jubileumskoordinatorer och klubbledare. Hun-
draårsjubileets handlingskommitté ger direktiv och vägled-
ning till multipeldistriktens och distriktens
jubileumskoordinatorer för deras insatser och samarbete
med sina respektive GMT-, GLT- och DG-team för att:

• Engagera klubbarnas ledning och medlemmar att
stödja hundraårsjubileets program och initiativ.

• Utveckla planer för att nå viktiga medlems- och ser-
vicemål. 

• Generera entusiasm, kunskap och stöd för jubileumsfi-
randet i sina samhällen runt om i världen. 

Webbplatsen lions100.org, finns på alla språk och är en ro-
bust resurs för allt som har med jubileet att göra. Där finns
mer information om hundraårsjubileets hjälputmaning
(CSC), medlemsutmärkelseprogram, en omfattande och
alltid växande verktygssats, publikationer och ett avsnitt för
multipeldistriktets och distriktets jubileumskoordinator.
Vänta inte - delta i hundraårsfirandet nu!

http://lions100.lionsclubs.org/SW/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/gmt-glt.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/gmt-glt.pdf


Utbildning för första vice distriktsguvernörer/DG-Elect 2015 - 2016 
Det nya utbildningsprogrammet för första vice distriktsguvernörer/DG-Elect 2015 - 2016 tillhandahåller
omfattande arbetsätt på olika nivåer för att möta utbildningsbehoven hos de inkommande distriktsgu-
vernörerna. Programmet, vilket består av fyra delar, säkerställer att framtida distriktsguvernörer är väl för-
beredda på att strategiskt leda sina distrikt, navigera förändring och främja innovation, fånga nya
möjligheter och ta itu med problem under sin ämbetsperiod. Dessa fyra delar är:

• Individuella studier med vägledning (oktober - december 2015): Denna del genomförs individuellt
med stöd och vägledning från DG Elect-seminariets gruppledare. Den inkluderar specifika uppgifter
och relaterade resurser som kommer att ligga till grund för GLT- områdesutbildningen. Varje uppgift
avslutas med en bedömning på webbplasten som måste slutföras före fastställda datum.

• Multipeldistriktets utbildning (flexibel tidsplan, per MD): I denna del ombeds GLT multipel-/enkeld-
istriktskoordinatorer att inkludera flera ämnen i den lokala utbildningen för första vice distriktsgu-
vernör/DG-Elect. Dessa praktiska ämnen fokuserar på viktiga ledarfärdigheter och effektiv
distriktsadministration samt ger tillfälle att tillgodose regionala behov. 

• GLT-områdesutbildning (januari/februari 2016): Denna del ger de första vice distriktsguvernör-
erna/DG-Elect möjlighet att samarbeta med sina GLT- och GMT- områdesledare samt övriga DG
Elect för att färdigställa distriktets mål och handlingsplaner för ledarutveckling och medlemstillväxt. 

• DG Elect-seminariet 2016 (22-24 juni 2016): Årets seminarium äger rum i Fukuoka, Japan, och in-
nehåller interaktiva seminarier och informationssessioner som är utformade för att ge alla inkom-
mande distriktsguvernörer motiverande och mångkulturella erfarenheter. 

För att detta spännande utbildningsformat för första vice distriktsguvernörer/DG Elect ska nå framgång är
det viktigt att alla inblandade deltar aktivt. Vi ser fram emot att träffas i Fukuoka!

Ledarskapsinstitut för 2015 - 2016
”Jag vill tacka alla lionkamrater tillsammans med vilka jag hade nöjet att lära mig något nytt och för det
fina kamratskap som uppstod under studierna. Jag kom hem med en helt ny syn på vad jag vill inrikta mig
på för att hjälpa till att bygga upp denna underbara Lions-familj.” 

”Sedan jag kom hem har jag varit på tre Lions-möten. Nu är jag väldigt inspirerad. Jag känner att jag har
tagit hem så mycket som jag vill dela med mig av!”

Vill du också känna en sådan här förnyad entusiasm för Lions och samtidigt förbättra dina ledar-
färdigheter?  Ansök då redan i dag till ett av Lions ledarskapsinstitut 2015 - 2016.

Årets schema utvecklades i samarbete med ledare i GLT, som identifierade vilka slags institut som är bäst
lämpade för utbildnings- och utvecklingsbehoven i deras respektive konstitutionella område.



SCHEMA FÖR LIONS LEDARSKAPSINSTIT 2015 - 2016
(datum och plats kan komma att ändras)

Ansökan för alla institut finns tillgänglig på LCI:s webbplats. Med anledning av det stora antalet ansökningar som
skickas in kan plats vid instituten inte garanteras. Observera att en ej återbetalningsbar ansökningsavgift
(USD 125,00 för Lions ledarskapsinstitut för framtidaledare och Lions avancerade ledarskapsinstitut och
USD 150,00 för utvecklingsinstitutet för instruktörer) krävs för att täcka dessa kostnader för alla institut. Avgiften
måste betalas senast fyra veckor före institutets startdatum.

En kort beskrivning av de ämnen som tas upp vid de tre olika instituten samt ett programexempel för evenemangen
under instituten finns på sidan Utvecklingsprogram på LCI:s webbplats. 
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Lions utvecklingsinstitut för instruktörer
Utvecklingsinstitutet för instruktörer (FDI) är en unik möjlighet för medlemmar med viss erfarenhet som instruktörer
att ytterligare utveckla sina färdigheter. Kursplanen fokuserar inte bara på presentationsfärdigheter, utan omfattar
även många av de färdigheter och koncept som påverkar hur utbildning levereras och slutligen även effektiviteten
inom LCI:s ledarutvecklingsprogram. Detta uppnås genom diskussion, demonstration och övning under den inten-
siva utbildningen som pågår i fyra dagar. När deltagarna återvänder hem måste de utveckla och presentera en lokal
utbildning innan de kan anses vara ”utexaminerade” från Lions utvecklingsinstitut för instruktörer. Gratulera de
109 medlemmarna i listan på nästa sida vilka nyligen har deltagit i Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i sina
respektive konstitutionella områden. När du ser ett utbildningsbehov i ditt område, tänk på dessa deltagare och tidi-
gare utbildade instruktörer. De kan utan tvekan hjälpa dig!

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/index.php


Manilla, Filippinerna
14 - 17 maj 2015
204 Rosalinda A. Tolan
380 Jing Rong
381 Gan Du
386 Dong Shen
388 Yan Kang
389 Yong Lin
300 A1 Chang Lu-Chang
300 A2 Gloria Huang-Ying Chen
300 A2 Hsiang-Tsao Liu
300 A3 Su Tan Wei
300 C1 Hsiu-Chu Li
300 C3 Chin Fang Lai
300 G2 Ting-Yu Ssu 
301 A1 James Dean Fulcher
301 D2 Benilda C. Cuerpo
301 D2 George Ong-Tan
301 E Arnold G. Alindada
308 A2 Mary Law
308 B2 Wai Keong Cheong
310 A2 Prayat Sirinaphaphan
310 A2 Dr. Surangrat Vardhannabhuti
310 C Krirk Tungsanga
330 C Yasuhisa Nakamura
332 A Kimio Sasaki
332 C Shunichi Suzuki
333 C Osashi Matsumoto
333 E Shinichi Otake
334 E Masayoshi Maruyama
335 A Hiroaki Tatsumi
335 D Osafumi Egusa
336 B Hiroshi Otani
337 B Hiromi Kawano
354 A Byung-MinHwang
354 C Han-Oh Chung
354 F Gi-Bong Kim
355 B1 Young-Chul Seo
355 E Soon-Tak Choi
356 C Myung-Ja Park
356 D Jae-Pung Yoo
356 E Kyung-Mo Kim

Sarajevo, Bosnien-Herzegovina
25 - 28 maj 2015
120 Mart Viileberg
121 Ewa Helka
121 Justyna Krochmal
123 Ervand Kostandyan
123 Ovik Nagapetian
123 Armine Oganesyan
123 Elena Ovchinnikova
124 Istvan David
126 Mirjana Cusek-Slujski
126 Nada Savoric
129 Primoz Stosicki
129 Zoran Vodopija
130 Vassil Kljavkov
130 Momchil Kornazov
132 Dragi M. Filevski
132 Vesna Z. Pacanoska
Albanien Enisa Shehu
Albanien Teuta Shehu
Vitryssland Lolita Alexeeva
Vitryssland Daiga Baranovskaya
Bosnien-Herzegovina

Mehmed Kundurovic
Bosnien-Herzegovina

Sabina Mujezinovic
Lettland Inguna Beinerte
Lettland Zigurds Beinerts
Kirgizistan

Galina Gorovikova
Moldavien

Violeta Ioxa
Moldavien

Vlad Pusca
Moldavien

Iulia N. Schwarzwald
Ukraina Iryna Osinska
Ukraina Larisa Osinska

Schaumburg, IL, USA
31 maj – 3 juni 2015
1 D Fred A. Peska
1 H Terry L. Knollenberg
2 X1 Fred B. Conger
2 X2 Barbara Lynn Nacol
3 H Tom R. Cummings
4 C3 Linda P. Wagner-Griffin
4 C4 Kenneth F. Ibarra
5 NW Patricia A. Vannett
5M 1 Earl N. Orvik
5M 6 Paul R. Kowitz
6 SE Ronald L. Smith
7 L Claudia Griffin
8 I Michael R. Kennedy
9 NC Gary M. Schriver
9 SW Sheri L. Holliday
11 C1 Lloyd R. Foster
13 D David Gauch
13 J Charles R. Newland
14 F David H. Hollern
16 L Rosemarie P. Townend
16 N Winster D. Ceballos
19 E Frank M. Bega
20 K1 Barbara L. Moody
20 S Lorri E. Rieger
21 B Claroy P. Hanson
21 C N. Alan Lundgren
23 B Donato D. DiVirgilio
26 M5 Patricia M. Scott
27 C1 Dwaine A. Habrat
31 H Mike Elmore
33 K Paul W. Calnan
35 I Suzy M. Stathas
37 N Sharon L. West
37 O Tim C.K. Haight
37 O Dennis J. Stevenson
49 B Robert D. Marcinkowski
A 16 Lloyd M. Clifton
A 711 Dan Sibanda
N 2 Claire L. Brunelle



Lions regionala ledarskapsinstitut 2015 - 2016
Lions program för regionala ledarskapsinstitut (RLLI) uppmuntrar och stödjer
ledarutvecklingsutbildning på multipeldistrikts- och enkeldistriktsnivå. Detta pro-
gram gör det möjligt för GLT multipeldistrikts- och enkeldistriktskoordinatorer att
ansöka om begränsade medel och kursplansstöd för ett lokalt institut.

Kursplanen syftar till att utbilda medlemmar som är intresserade av att utveckla
sina ledarfärdigheter. Deltagarna i Lion regionala ledarskapsinstitut får en god
grund inom ett flertal ledarämnen såsom att arbeta i team, mångfald, personlig
målbeskrivning och att tala offentligt. Läs mer om denna värdefulla utbildningsmöj-
lighet på webbplatsen för Lions regionala ledarskapsinstitut.

Grattis till följande 55 multipeldistrikt och 15 enkeldistrikt som har godkänts för
att genomföra Lions regionala ledarskapsinstitut under 2015 - 2016. Vår
ledarskapsdivision mottog ett rekordstort antal ansökningar i år, 76 stycken! Vi 
uppskattar alla sökande för deras hängivenhet och engagemang för att förbättra
sina ledarfärdigheter.

Finansiellt stöd till
multipeldistriktets
ledarutvecklings-
program 2015 - 2016 

Det finansiella stödet till

multipeldistriktets

ledarutvecklingsprogram är

utformat för att stödja

multipeldistriktets utbildning

av första och/eller andra vice

distriktsguvernörer.

Ledarskapsdivisionen ger

visserligen vägledning om

vissa av de ämnen som ska

ingå i kursplanen, men

balansen i

utbildningsinnehållet bestäms

av dem som ansvarar för

utbildning i multipeldistriktet

- GLT, baserat på

multipeldistriktets specifika

behov. Anslagsansökan, med

särskild information om detta

program, finns på

webbplatsen: Ansökan om

medel för

multipeldistriktsledare. Tänk

på att medlen är begränsade,

så vi uppmuntrar

multipeldistriktets GLT-

koordinatorer att skicka in

ansökan om medel så tidigt

som möjligt. 

Konstitutionellt
område 1
1 Illinois
2 Texas
4 Kalifornien
5 North Dakota
11 Michigan
13 Ohio
15 Wyoming
19 Washington
20 New York
22 Maryland
24 Virginia
30 Mississippi
33 Massachusetts
35 Florida
39 Oregon/Idaho
46 Nevada
50 Hawaii

Konstitutionellt 
område 2
U Quebec

Konstitutionellt
område 3
D Panama
F Colombia
H Peru
J Uruguay
LA Brasilien
LC Brasilien
LD Brasilien
M   Paraguay
O Argentina
R Dominikanska Rep
S Bolivia

Konstitutionellt
område 4
101 Sverige
104 Norge
107 Finland
108 Italien
109 Island
115 Portugal
118 Turkiet
126 Kroatien
132 Makedonien

Konstitutionellt 
område 5
300 Taiwan
301 Filippinerna
308 Malaysia
310 Thailand
337 Japan
354 Sydkorea
355 Sydkorea
356 Sydkorea
380 Kina Shenzhen
381 Kina Guangdong
382 Kina Dalian
383 Kina Qingdao
386 Kina Zhejiang
387 Kina Liaoning
388 Kina Shaanxi

Konstitutionellt
område 6
305 Pakistan
306 Sri Lanka
316 Indien
317 Indien
318 Indien
321 Indien
322 Indien
323 Indien
324 Indien
325 Nepal

Konstitutionellt 
område 7
201 Australien
307 Indonesien

Afrika
403 Madagaskar
404 Nigeria
409 Kongo
413 Zambia
414 Tunisien

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mdfunding_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mdfunding_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php


Program för finansiellt stöd till distriktets GLT
Ett bra ledarskap är viktigt för alla organisationer. Våra
zonordförande gör insatser för att se till att våra lionklub-
bar/zoner har en god förståelse för vår organisation, verkar
inom ramen för våra stadgar och policyer samt bibehåller
eller förbättrar klubbarnas hälsa. Som aktiv medlem i både
GMT och GLT arbetar också zonordföranden för att främja
excellens, stadig tillväxt och kontinuerlig utveckling av duk-
tiga lionledare.

Programmet för finansiellt stöd till GLT erbjuder begrän-
sade medel till stöd för zonordförandens utbildning på dis-
triktsnivå: Distriktets GLT koordinatorer uppmuntras att
utnyttja detta program. Godkända utgifter kommer att er-
sättas på matchande basis upp till USD 500 per distrikt och
år. Ansökan finns på centret för GLT-koordinatorer på
LCI:s webbplats.

Uppdatering om LCI:s eLearning
Tidigt i somras deltog ett rekordstort antal medlemmar i
LCI:s webbseminarier för ledarutveckling för utbildning av
klubbsekreterare, klubbkassörer och klubbpresidenter:
Ledare och chef. Totalt 2 081 medlemmar deltog, många för
första gången, såsom medlemmen Sonia som sa: ”Ni fick
mig att inte känna mig orolig. Det var en väckarklocka.”
För arkiverade inspelningar av klubbtjänstemäns utbild-
ningar och andra webbseminarier, besök: Arkiverade webb-
seminarier för LCI:s ledarutveckling.

Webbseminarier för ledarutveckling är inte avsedda att er-
sätta lokal instruktörsledd utbildning, utan ska istället
utöka och berika den utbildningen så att den är lättåtkomlig
bekvämt i hemmet, på kontoret eller på klubben. Webb-
seminarier planerade för i år är:

• Ett stort äventyr: Zonordförandens 
roll

• Harmoni mellan generationer: Leda ett mångfaldigt
Lions Clubs International

• Fastställa mål och handlingsplaner
• Mötesledning
• Konfliktlösning
• Tvärs över bordet och över hela världen: Bygga upp 
• Lion-till-Lion-relationer
• Sociala media som ett ledarverktyg
• Effektiva presentationer
• Lionism som tidigare distriktsguvernör
• Guvernörsrådsordförandens roll

Webbseminarier planerade från nu och till december är
öppna för anmälan. Utöka dina kunskaper om Lions och
anmäl dig i dag! LCI:s webbseminarier för ledarutveckling

Nya självledda utbildningsavsnitt för
zonordförande
Zonordförande: Ni är oumbärliga för de klubbar ni tjä-
nar! Er distriktsguvernör valde dig för att uppmuntra och
främja:

• Sunda och aktiva klubbar,
• Kunniga ledare på klubb- och distriktsnivå,
• Samarbetande kommittéer som arbetar med
medlems-, ledarutvecklings- och administrativa mål.

För att fungera effektivt måste alla zonordförande tänka
på rollens alla aspekter, förbereda och planera för
framgång, implementera denna plan och kommunicera
viktig information till alla relevanta grupper på vägen. Det
är en komplex roll, så utnyttja de resurser som finns för
att informera och hjälpa dig. Om du inte redan gjort det,
kontakta först din GLT-distriktskoordinator för informa-
tion om utbildning. Genomför sedan de nyligen reviderade
utbildningsavsnitten för zonordförande som finns på
Ledarskapsresurscentret, sidan för
utbildningsmaterial/resurser. 

De självledda avsnitten tillhandahåller:
• En kort sammanfattning av dina roller och ansvar-
sområden,

• En översikt över resurser, både personer och infor-
mation, som finns för dig,

• Viktiga frågor att tänka på när du planerar och utför
dina uppgifter,

• Strategier för att hantera vanliga problem.

Alla dessa är förpackade i fyra korta presentationsavsnitt
på cirka 10 minuter vardera som du kan gå igenom när
det passar - och så ofta du behöver det! Tillsammans med
dessa avsnitt finns det arbetsböcker du kan skriva ut och
använda för dina tankar, noteringar och påminnelser om
viktiga punkter.

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/training-materials-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/archive.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/archive.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/leadership/archive.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


Utbildningsverktyg – Tämja teknik tillsammans
Vad får du när du blandar lionmedlemmar med ledarutveck-
lingskurser som ges direkt i hemmet, på kontor eller i klub-
blokaler för den ringa kostnaden av en
internetuppkoppling? Svaret är: ett party där för-
friskningarna är nya idéer och underhållningen är det livliga
utbytet av erfarenheter!

Du är förmodligen bekant med hur bekvämt det är med
självstyrda onlinekurser eller webbseminarier för
ledarutveckling. Enskilda lionmedlemmar har kopplat upp
sig i hundratal för att använda dessa verktyg. Det är intres-
sant att allt fler rapporter skickas in av medlemmar som
samlas för att delta i webbseminarier som en grupp eller
som arbetar parvis för att tillsammans utforska Lions ut-
bildningscenter (LLC) online. Genom att göra eLearning till
något socialt uppnår medlemmarna ännu bättre resultat:

• Grupper diskuterar webbseminariets innehåll efter ses-
sionen avslutats och därmed lär man sig mer av lek-
tionerna eller får nya insikter.

• Tekniskt erfarna medlemmar introducerar dessa verk-
tyg för medlemmar som för första gången genomför
ett webbseminarium eller använder Lions utbildnings-
center.  Därmed kan nya användare utforska och
bekanta sig med tekniken i en säker och stödjande
miljö.

• Utbildning blir rolig och teknik som utformats för att
koppla ihop enskilda användare ökar kontakterna
både mellan lokala medlemmar och medlemmar ute i
världen.

Fundera över att samla ihop en grupp från din klubb eller
ditt distrikt för att delta i ett webbseminarium eller gå
igenom en kurs på Lions utbildningscenter tillsammans.
Beroende på gruppens storlek kanske ni tar fram en projek-
tor för att alla ska kunna se informationen på skärmen. För
att delta räcker det att en medlem i gruppen registrerar sig
till webbseminariet eller loggar in på Lions utbildningscen-
ter, men skicka gärna in namnen på deltagarna och deras
eventuella återkoppling i gruppen till Leadership Develop-
ment Division.  Hoppas ni får en rolig och givande grupput-
bildningssession!

Vi vill att du hör av dig!
Vårt mål med NÄTVERK FÖR LEDARE är att förse er,
vårt GLOBALA ledarteam, med information och idéer som
ni kan använda i era utbildnings- och ledarutvecklingsin-
satser. Om du har en lysande idé, förslag till kommande
nummer eller specifika ämnen som du skulle vilja ta upp i
nästa nummer (november 2015), vill vi att du hör av dig till
oss. Skicka dina kommentarer till
leadership@lionsclubs.org.

I alla samhällen finns det arbete som behöver göras. I alla länder finns det sår som
behöver läkas. I alla hjärtan finns det kraft att göra detta.

Marianne Williamson, författare LN41 SW 8/15

Lysande idé
Planerar du att genomföra en utbildning för
klubbtjänstemän, zonordförande eller andra utbild-
ningar inom en nära framtid? Varför inte engagera
hemorten och dina leomedlemmar för i de logistiska
förberedelserna inför utbildningen? GLT-distrikts-
koordinator och PCC Linda Ziglar gjorde det. PCC
Linda samarbetade med en lokal högstadierektor för
att ta fram utbildningsdatum och planera menyn för
distriktets utbildning av klubbtjänstemän som hölls
på skolan. Lokala leomedlemmar hjälpte till med lo-
gistiken, skötte registreringen och inbjöds att delta i
några av utbildningssessionerna. 

Genom att hålla utbildningen på en plats på hem-
orten och utanför den normala platsen för klubb-
möten syns Lions mer som en del av samhället.
Lionklubbens tjänstemän som deltog i utbildningen
gavs möjlighet att ingå i en större grupp där utbyte
av idéer utökades och spreds. Genom att engagera
leomedlemmar som en del av utbildningen lärde sig
både leo- och lionmedlemmar ännu mer - tillsam-
mans. Vilken lysande idé! 

mailto:leadership@lionsclubs.org



