
Följ din dröm 

Som du vet har internationella
presidenten Barry Palmer valt Följ
din dröm som tema för 2013 -
2014. Dessa enkla ord bär på ett
kraftfullt budskap om möjligheter
och hopp. President Palmer ser
drömmar som ”frön till möjligheter”,
och han uppmuntrar alla lionmedlemmar
förverkliga sina drömmar.

För att verkligen Följa din dröm måste du först göra den klar
för dig. Du måste vara medveten om vad din dröm handlar
om för att kunna göra framsteg. När du gjort din dröm klar
för dig måste du tro på den. För om vi inte tror på våra
drömmar, varför skulle någon annan göra det?

Att finna modet att tro på sin dröm är inte alltid lätt, men det
kan göra skillnaden mellan att drömmen blir verklighet och
att den bara förblir en dröm. Fråga dig om du är mer
fokuserad på din dröm eller på rädsla och tvivel? Rädsla och
tvivel kan få dig att ge upp redan innan du ens börjat.

Varje dag står vi alla inför många möjligheter att välja vad
vi tror på. Se till att du väljer att tro på något som ger dig
möjligheter så att du kan göra framsteg – mot att uppnå
din dröm.

Kommer du att plantera ett ”frö till möjligheter” eller
planterar du rädsla och tvivel? Det ena kan göra det omöjliga
möjligt – men det andra leder dig vilse, utan något som
stimulerar dig att göra framsteg mot att förverkliga din dröm.

Om du har gjort din dröm klar för dig behöver du se vilken
möjlighet den ger och du behöver ta tag i den helt och
fullt – och du behöver tro på din dröm. Du behöver också
tro på dig själv. Först då kan du faktiskt göra framsteg med
fokuserade handlingar.

Lionmedlemmar, följ er dröm! 

NYTT PILOTPROGRAM: Serien
Excellensutveckling för instruktörer (FDES)

Har du genomfört ett utvecklingsinstitut för instruktörer
(FDI) och är redo att ta dina färdigheter till nästa nivå?
Med start i januari 2014 kommer Ledarskapsdivisionen
att lansera ett nytt online pilotprogram som är utformat
för att på ett bekvämt sätt uppfylla de behov som de som
genomfört FDI har. Serien excellensutveckling för
instruktörer (FDES), går igenom FDI-ämnena ännu
djupare och fokuserar på att förbättra viktiga
genomförande- och presentationsfärdigheter. Dessutom
får deltagarna möjlighet att dela med sig av och
diskutera utbildningsframgångar, problem och resurser,
och de får även lära sig grunderna för genomförandet
av ett webbseminarium.

FDES består av fyra mycket interaktiva webbseminarier
som äger rum mellan januari och april 2014. Deltagarna
måste ha genomfört Lions utvecklingsinstitut för
instruktörer, och måste vara motiverad att aktivt delta i
alla fyra webbseminarier och att utföra de uppgifter som
måste göras i förväg. Deltagarna måste också ha tillgång
till utrustning som uppfyller de tekniska kraven för
deltagande i webbseminariet. 

För närvarande erbjuds
detta pilotprogram bara på
engelska. Antalet platser är
begränsat till 25 deltagare, så
ansök redan i dag! För mer
information, besök
Ledarskapsresurscentret på
LCI:s webbplats eller kontakta
Institutes and Seminars
Department vid LCI:s
huvudkontor.
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En beskrivning av ämnen som tas upp och ett schemaexempel för evenemangen under institutet finns på sidan
ledarutvecklingsprogram på LCI:s webbplats.

Ansökan kan göras upp till fyra månader före evenemanget. Med anledning av det stora antalet ansökningar
organisationen erhåller kan plats vid institutet inte garanteras. Observera att en deltagaravgift på USD 95,00, som inte
ersätts, tas ut för att täcka kostnaderna för instituten. Avgiften måste betalas senast fyra veckor före institutets startdatum.

Som lionledare behövs din hjälp att identifiera lämpliga lionmedlemmar och uppmana dem att ansöka till ett lämpligt
Lions ledarskapsinstitut.  Din uppmuntran kan vara vad som behövs för att stödja dem att uppfylla sina drömmar!

LIONS LEDARSKAPSINSTITUT (ALLI) 2013 - 2014
(datum och plats kan komma att ändras)

Konstitutionellt
område/region

I och II III IV V VI VII Afrika

Datum och 
plats

8 - 10 mars
2014

Oak Brook, 
Illinois

USA

26 - 28 
oktober 2013

Curitiba,
Brasilien

8 - 10 
februari 2014 

Budapest, Ungern

21 - 23 
september 2013
Kuala Lumpur,

Malaysia

17 - 19 
maj 2014 

Beijing, Kina

19 - 21 april
2014

Mumbai, Indien

15 - 17 
november 2013

Melbourne, 
Australien

3 - 5 
februari 2014

Tunis, Tunisien

Syftet med Lions avancerade ledarskapsinstitut är att ge lionledare möjligheter att förbättra sina färdigheter som förberedelse inför 
ledarroller på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå.

UTVECKLINGSINSTITUT FÖR INSTRUKTÖRER (FDI) 2013 - 2014
(datum och plats kan komma att ändras)

Konstitutionellt område/region III IV Afrika

Datum och plats
25 - 28 april 2014

Santa Marta, Colombia
4 - 7 november 2013

Istanbul, Turkiet
2 - 5 februari 2014

Tunis, Tunisien

Syftet med utvecklingsinstitutet för instruktörer är att utveckla och utöka gruppen av kunniga 
Lions-instruktörer som kan användas för utbildning på alla nivåer.

LIONS LEDARSKAPSINSTITUT FÖR FRAMTIDA LEDARE (ELLI) 2013 - 2014
(datum och plats kan komma att ändras)

Konstitutionellt område/region I och II VI VII

Datum och plats
5 - 7 oktober 2013
Montreal, Kanada

14 - 16 september 2013
Dhaka, Bangladesh

15 - 17 mars 2014
Wellington, Nya Zeeland

Syftet med Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare är att bygga upp lionmedlemmarnas kunskaper inför ledaruppdrag på klubbnivå,
inklusive posten som klubbpresident.

Ledarskapsutvecklingsprogram

Lärande är en livslång process och Lions Clubs International tror att alla ledare kan ha nytta av utbildning. För att
främja den här idén erbjuder Lions Clubs International olika slags utvecklingsmöjligheter där nuvarande och framtida
ledare kan förbättra sitt ledarskap.

GLT har fastställt de typer av institut som bäst passar respektive konstitutionellt område. Alla typer av institut (ALLI,
ELLI och FDI) är inte tillgängliga för lionmedlemmar i alla konstitutionella områden. Schemat för ledarskapsinstituten
2013 - 2014 är följande:
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2 Texas 
4 Kalifornien 
5 Dakota/Kanada 
6 Colorado 
11 Michigan 
13 Ohio
14 Pennsylvania
15 Wyoming 
19 Washington
20 New York 
22 Maryland 
24 Virginia 
26 Missouri
28 Utah
50 Hawaii

51 Puerto Rico 
60 Jungfruöarna 
101 Sverige 
104 Norge 
106 Danmark 
108 Italien 
124 Rumänien
126 Kroatien 
132 Makedonien 
201 Australien 
301 Filippinerna
305 Pakistan
306 Sri Lanka 
307 Indonesien 
308 Malaysia 

315 Bangladesh 
316 Indien
317 Indien
318 Indien
321 Indien 
322 Indien 
323 Indien
324AB Indien 
325 Nepal
337 Japan 
354 Sydkorea
355 Sydkorea 
356 Sydkorea 
380 Kina Shenzhen 
381 Kina Guangdong 

385 Kina Beijing
388 Kina Shaanxi
404 Nigeria 
410 Sydafrika 
411 Kenya 
413 Zambia 
D Panama
E Venezuela
H Peru 
LA Brasilien 
LD Brasilien 
N Kanada
O Argentina
R Dominikanska Republiken 
S Bolivia 
U Kanada 

Utnyttja webbseminarierna om ledarutveckling

Webbseminarierna om ledarutveckling har kommit igång ordentligt under 2013 - 2014 med 900 lionmedlemmar som
deltar! Lionmedlemmar från hela världen deltar i dessa sessioner och bidrar med sina olika perspektiv, vilket leder till
berikande onlinediskussioner. Exempelvis hade klubbsekreterarutbildningen 314 deltagande medlemmar från 25
olika länder och klubbkassörsutbildningen hade 237 deltagare från 28 länder. Andra webbseminarier som hittills
erbjudits är utbildning för zonordförande och klubbpresident. 

Fyra webbseminarier är kompletta och många fler dynamiska ämnen planeras. Fram till och med maj 2014 kan
lionmedlemmar på alla nivåer engagera sig i sessioner som tar upp allmänna ledarskapsteman liksom idéer som
specifikt inriktar sig på Lions ledarutveckling. Alla webbseminarieämnen erbjuds vid minst två tillfällen på både
engelska och spanska så att vi når så många lionmedlemmar som möjligt. 

Vi uppmuntrar dig att delta i ett kommande webbseminarium. För en komplett
lista med datum och tider, och för att registrera dig till ett webbseminarium, följ
länken: LCI:s webbseminarier.

2013
Sept - okt: Leda serviceprojekt 
Oktober: LCI:s etik och ledarens roll
Nov - dec: Ledarresuser på webbplatsen 

2014
Januari: Effektiva klubbmöten, ledarskapslektioner från Angry Birds
Februari: Drömmen fortsätter: Lionism som en tidigare distriktsguvernör 
Mars: Du har varit klubbpresident…Vad händer sedan? 
April: Drömmer du om att bli distriktsguvernör? 
Maj: Konfliktlösning

Lions regionala ledarskapsinstitut 2013 - 2014
Grattis till följande 51 multipeldistrikt och tio enkeldistrikt som har godkänts för att genomföra 
Lions regionala ledarskapsinstitut under året. Vi vill berömma er hängivenhet gällande ledarutveckling och ser fram
emot att få höra om era framgångsrika program!

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php


Välkomna:  Zon- och regionordförande till
globala ledarskapsteamet 

Det är officiellt!  Lions
Clubs Internationals
styrelse har lagt till
alla zon- och
regionordförande till
globala ledarskapsteamet
(GLT) på distriktsnivå (GLT-D).   Effektivt
ledarskap är viktigt för att vår organisation
fortsatt ska kunna tillhandahålla nödvändig
samhällsservice. Det är särskilt viktigt på
klubbnivå. Zon- och regionordförande utgör en
värdefull länk mellan distrikten och utsedda
klubbar. Genom att inkludera zon- och
regionordförande som aktiva medlemmar i GLT-D
kan GLT maximera sina insatser inom
ledarutveckling och samtidigt göra det möjligt för
zon- och regionordförande att ge bättre stöd till
sina klubbar. 

Som aktiva medlemmar i GLT-D kan de primära
ansvarsområdena för zon- och regionordförande
innefatta:

• Identifiera potentiella ledare på zonnivå
• Kommunicera tillgång till och främja

deltagande i utbildning och
ledarutvecklingsmöjligheter

• Uppmuntra nya ledare i deras ledaransvar
• Samarbeta med GLT-D för att säkerställa

att utbildning av klubbtjänstemän/
zonordförande genomförs på ett
effektivt sätt

• Kommunicera utbildnings- och
utvecklingsbehov till de andra
GLT-D-medlemmarna

Vi uppmuntrar zon- och regionordförande att
besöka Ledarskapsresurscentret för att få bättre
kunskap om GLT, aktuella utbildnings- och
utvecklingsprogram, samt ledarresurser. Zon- och
regionordförande kan kontakta Globala
ledarskapsteamet om du har frågor om GLT eller
ledarutvecklingsmöjligheter.

Nyheter i Ledarskapsresurscentret

I avsnittet Utbildningsmaterial/Resurser på
Ledarskapsresurscentret finns en länk till Aktiviteter
och uppvärmningsövningar. Detta resursdokument
innehåller information om uppvärmningsövningar,
gruppaktiviteter och energikickar. 

Sidan Information för klubbtjänstemän innefattar
2013 års webbseminariepresentation för
klubbsekreterare och klubbkassörer,
deltagarhandboken och vanliga frågor.
Presentationerna går igenom ansvarsområden för
poster och funktioner som tjänstemännen kommer att
använda på MyLCI. Materialet kan anpassas för ett
distriktsutbildningsseminarium och finns på engelska,
franska, spanska och portugisiska.

På sidan Talpresentationer finns uppdaterade
bildpresentationer: Vårda nya klubbar och Leda och
tjäna som tidigare distriktsguvernör. Dessa
bildpresentationer innefattar talnoteringar för alla
bilder och kan anpassas för ett utbildningsseminarium.

Nytt på Lions utbildningscenter är rekommenderade
onlinekurser för alla lionposter. Följ länken till
Rekommenderade kurser och välj den post som du är
intresserad av. Genom att klicka på posten öppnar du
ett dokument som listar kurser som rekommenderas
för den posten. Den här listan hjälper lionmedlemmar
att börja förbereda sig för en viss ledarpost. Genom att
främja användningen av denna nya funktion på Lions
utbildningscenter kan du hjälpa lionmedlemmar att
välja de lämpligaste kurserna. 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php


Lysande idé 

När ett utbildningsseminarium hålls är det viktigt att deltagarna hela tiden
är entusiastiska och engagerade. För att hålla uppe entusiasmen under
2012 - 2013 års Lions regionala ledarskapsinstitut använde
multipeldistrikt 23 Connecticut flera olika presentationsmetoder för sin
utbildning. Ibland var alla deltagarna tillsammans i samma rum för en
utbildningsmodul, och ibland delades de upp i mindre grupper. Modulen
om att tala offentligt bestod av tre små grupper med två bedömare till
varje grupp för återkoppling i realtid. 

För att bättre kunna engagera deltagarna kunde instruktörerna använda
ett ämne som var mest intressant för deltagarna. Exempelvis ändrades
ämnet ”Mångfald” till att även innefatta olika personlighetstyper och
”Mångfaldsspelet” användes för att deltagarna lättare skulle kunna känna
igen egna och andras personlighetsdrag.

Det var en mycket bra idé för att se till att alla deltagare var entusiastiska
och motiverade under hela utbildningsseminariet. 

Vi vill att du hör av dig till oss.
Vårt mål med NÄTVERK FÖR
LEDARE är att förse er, vårt globala
ledarskapsteam, med information och
idéer som ni kan använda i era
ledarutvecklingsinsatser. Om du har
en lysande idé, förslag till kommande
utgåva eller specifika ämnen som du
skulle vilja ta upp i nästa utgåva
(januari 2014) vill vi att du hör av dig
till oss. Skicka dina kommentarer till 
leadership@lionsclubs.org.

Alla våra drömmar kan bli verklighet, om vi har modet att följa dem.
Walt Disney

LN35 SW 9/13

Utbildningsverktyg: Rollspel

Rollspel är en aktivitet där deltagarna i utbildningen spelar roller och agerar i praktiska situationer som kan dyka
upp. Det här flexibla utbildningsverktyget kan användas på flera sätt: för att demonstrera ett begrepp eller en process,
öva på en färdighet eller tillämpa ny information på en Lions-situation. Rollspel kan ha manus eller vara utan manus.
När man använder rollspel med manus behöver instruktören förbereda ett manus och presentatörerna av rollspelet
kan behöva öva i förväg.

Ett exempel på rollspel med manus kan vara att demonstrera hur man ska svara på en intervjuares frågor om Lions
eller hur man rekryterar en potentiell medlem. Efter att instruktören har demonstrerat rollspelet kan deltagarna bli
ombedda att använda de tekniker som demonstrerats och öva på hur de svarar en intervjuare eller hur de rekryterar
en potentiell medlem. En deltagare spelar lionmedlem och den andra tar rollen som intervjuare eller potentiell
medlem. Normalt ber man deltagarna att genomföra rollspelet två gånger, andra gången med ombytta roller.

Ett annat sätt att använda rollspel är att tillämpa ny information på en praktisk Lions-situation. Efter att instruktören
presenterat information om olika metoder för att hantera konflikter kan uppföljningsaktiviteten exempelvis vara  ett
rollspel där man använder en konflikthanteringsmetod som är lämplig för den specifika situationen. Ta fram fem
olika situationer så att alla kan använda olika konflikthanteringsmetoder. Efter att alla har genomfört sitt rollspel en
gång ber ni tio frivilliga demonstrera sina rollspel. På det sättet visar de framtagna rollspelen
konflikthanteringsmetoderna för hela deltagargruppen, och visar hur de hanterade sin konfliktsituation. 

Det här är bara några exempel på hur rollspel kan användas, men det finns många fler. Använd det här
utbildningsverktyget för att engagera deltagarna och gör det möjligt för dem att tillämpa vad de lärt sig i en praktisk
situation – för det är viktigt för att de ska komma ihåg vad de lärt sig.
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