
Lagarbete – kraften i stoltheten  

2014 - 2015 års internationella president Joe Preston har
angett lagarbete som den sanna kraften i vår stolthet som
lionmedlemmar. Att sträva efter ett mål som ett samlat team
ger bättre resultat då teamet bidrar med fler resurser. Effektiva
team kan uträtta mer än enskilda personer kan göra på egen
hand, och när ett team består av olika medlemmar använder
de mer innovativa, effektiva lösningar på ett problem. När
Lions teammedlemmar samarbetar för att nå specifika mål 
får man ofta en starkare känsla av att ha roligt och att man
gör nytta. Lagarbete får våra lionklubbsmedlemmar att känna
sig värdefulla.

Så vilka beteenden behövs för att en grupp ska fungera
effektivt som ett lionteam? Alla team representerar olika
egenskaper och personligheter, vilket gör att arbetet i
teammiljön blir dynamiskt. Saker ändras alltid, men det finns
konsekventa nyckelbeteenden som teammedlemmar kan
uppvisa för att maximera den allmänna effektiviteten.
Fundera över följande:

• Samarbeta – Samarbeta med teammedlemmarna och bidra
till att ta fram beslut och lösningar. Dela information och
idéer fritt, utan att bry dig om vem som får äran. När du
samarbetar med andra och det lyser om teamet, då lyser det
om dig också.

• Uttryck din åsikt konstruktivt – Ibland är en av de
svåraste sakerna att göra när du arbetar i ett team att
uttrycka din åsikt utan att vara dömande. Det är viktigt
att kunna ge konstruktiv kritik. Lär dig att påpeka
vilket arbete som behöver förbättras och hänvisa till
arbetet istället för en person. Lika viktigt är att kunna
acceptera konstruktiv kritik av dig själv.

• Visa entusiasm – Teammedlemmarna behöver ge teamet
energi och entusiasm. Var öppen för nya idéer och villig
att genomföra planer som har tagits fram. Din energi
kan inspirera de andra i teamet och få dem att agera för
teamets bästa.

• Visa empati och integritet - Se till att få bra kontakt
med de andra teammedlemmarna. Det betyder att
kunna visa empati för vad andra upplever då de
uppvisar konsekvent bra arbete och ansvarskänsla. När
du har integritet är ingen tveksam till vad du gör. Var
uppriktig när du uttrycker åsikter och interagerar med
andra teammedlemmar. På det sättet fostrar vi respekt
och bygger upp förtroende, som i sin tur främjar en
öppen och ärlig teamkommunikation.

• Främja balans - Det här är en aspekt på att vara en
värdefull teammedlem som många missar. Effektiva
team delar roller baserat på den rådande situationen.
Det är bra att veta när man ska leda och när man ska
följa. Om du har ett visst mått av kunnande som
behövs för att ta itu med en situation, ställ dig upp och
ta befälet.

Lagarbete är verkligen kraften i stoltheten. Ge något
värdefullt till lionklubbens medlemmar genom att uppvisa
ett beteende som bidrar till teamets framgång.
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Globalt medlemsteam och globalt ledarskapsteam 2014 - 2015   
Det globala medlemsteamet (GMT) och det globala ledarskapsteamet (GLT) arbetar parallellt
för att öka antalet medlemmar och förbättra ledarutvecklingen. De två strukturerna är
sammankopplade och samordnas på internationell nivå av ett verkställande råd.
Områdesledarna och de speciella områdesrådgivarna rapporterar direkt till
konstitutionella områdesledarna som i sin tur rapporterar till verkställande rådet. 

GMT ansvarar för medlemskapsutveckling genom nya medlemmar och nya klubbar och
genom att uppmuntra klubbarnas framgång i att behålla fler medlemmar. GLT letar upp potentiella

nya lionledare och uppmuntrar deras utveckling, samtidigt som man försöker förbättra kvaliteten på vårt ledarskap för
att optimera prestationen och vår organisations framgång genom att erbjuda relevanta utbildnings- och
utvecklingsprogram. Båda teamens påverkan blir större genom lagarbete och samarbetsinsatser på alla nivåer.
Tillsammans har dessa två team tre grundläggande mål: 

• Fortsatt medlemstillväxt, 
• Förbättrad klubbframgång, 
• Förbättrad ledarskapskvalitet. 

Dessa lionledare, tillsammans med multipeldistriktets och distriktets GMT och GLT, finns till hands för vägledning,
bistånd och stöd för dig i dina ledar- och medlemsinsatser. 

Globala ledarskapsteamets (GLT) koordinatorer
2014 - 2017

Första kvartalet på verksamhetsåret 2014 - 2015 är nu förbi.
Ligger du i linje med era utbildningsplaner? Kommer ni att ha
framgång med bra idéer och planer för resten av året? Har du
diskuterat utbildningsalternativ med ditt team?  

Trots att rollen som GLT-koordinator kan vara komplex ska du
förlita dig på ditt team för hjälp. Distriktskoordinatorn ska
samarbeta med distriktsguvernörens team, och
multipeldistriktskoordinatorn ska samarbeta med GLT:s
områdesledare och guvernörsrådsordföranden. De mest effektiva
medlemmarna i GLT utbyter information om mål,
handlingsplaner och specifika uppgifter, inklusive det som ska
göras, hur det ska göras, vem som ska göra det, vilka resurser
som krävs, fastställda tidsramar m.m. GLT-insatser som utförs
utan effektiv kommunikation gör att målen oftast inte kan
uppnås. På din resa under de kommande åren kan du utse upp till
tre kunniga och engagerade lionmedlemmar för att ge det extra
stöd som behövs för framgång.  

Glöm inte att samarbeta med din motpart i GMT. Öppen och
konsekvent kommunikation och att dela problem och idéer kan
generera ny insikt eller nya perspektiv som en enskild person inte
skulle ha upptäckt.   

Med ett effektivt ledarskapsteam kommer du att tillhandahålla
den vision, vägledning och motivation som krävs för att Lions
Clubs International ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift –
att tillhandahålla relevanta hjälpinsatser av hög kvalitet i 
hela världen.

Program för finansiellt stöd till
distriktets GLT 2014 - 2015 

Zonordförande är en mycket viktig del av 
GLT och GMT och är en länk mellan
klubbarna i zonen och distriktsteamet.
Zonordförande motiverar, ger råd och
kommunicerar med klubbarna och håller
distriktets ledarteam informerat om 
klubbarnas aktiviteter och delar även
klubbarnas bekymmer med teamet. De kan
identifiera potentiella ledare på klubbnivå och
uppmuntra till engagemang av nya ledare som
tar ledaransvar.   

Med tanke på zonordförandens viktiga roll kan
distrikt, genom programmet för finansiellt stöd
till distriktets GLT, ansöka om anslag för att
genomföra en utbildning för zonordföranden.
Alla distrikt kan ansöka om dessa medel. 
Inom det här programmet ersätts utgifter på
matchande basis upp till USD 500 per distrikt
och år. För mer information om detta värdefulla
program och för en ansökan, gå till sidan för
program för finansiellt stöd till distriktets GLT
på LCI:s webbplats.

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt-glt.pdf


NYHET Utmärkelseprogram för
ledarutveckling 

Det NYA Utmärkelseprogrammet för ledarutveckling
för GLT-MD- och GLT-D-koordinatorer är nu
tillgängligt! Detta årliga utmärkelseprogram är utformat
för att erkänna och hedra lionmedlemmar som har visat
engagemang för ledarutveckling.  

Certifikatet för ledarutveckling, och ett personligt brev
från internationella presidenten, delas ut varje år i
juli/augusti under lionåret efter det förtjänats, till 
GLT-MD- och GLT-D-koordinatorer som uppfyller
följande kriterier:

• Måste innehaft posten som GLT-MD-koordinator
(1 per multipeldistrikt) eller GLT-D-koordinator
(1 per distrikt) under hela året (1 juli 2014 till
30 juni 2015).  

• GLT-MD- och GLT- D-koordinatorer måste fylla i
och skicka in ansökan om certifikatet för
ledarutveckling, med vederbörliga namnteckningar,
senast 15 juli 2015.

Och det kommer mer! GLT-MD- och GLT- 
D-koordinatorer som tilldelas certifikatet för
ledarutveckling varje år under sina treåriga
ämbetsperiod kan erhålla en utmärkelse för
ledarutveckling.

Detta spännande nya program blev tillgängligt på 
LCI:s webbplats i oktober. GLT-MD- och GLT- 
D-koordinatorer uppmuntras att besöka sidan för
utmärkelseprogrammet för ledarutveckling på LCI:s
webbplats för mer information om programmet och
kraven för att tilldelas certifikatet för ledarutveckling.

Bästa första vice distriktsguvernörer!

Utbildningsprogrammet för första vice distriktsguvernör/
DG-Elect 2014-2015 har inletts! Den här omfattande
metoden på flera nivåer har blivit noggrant utformad för 
att uppfylla våra inkommande distriktsguvernörers
utbildningsbehov. Programmet, vilket består av fyra delar,
säkerställer att framtida distriktsguvernörer är väl
förberedda på att strategiskt leda sina distrikt, främja
harmoni, navigera förändring, fånga nya möjligheter och ta
itu med problem under sin ämbetsperiod.

• Individuella studier med vägledning (oktober -
december 2014): Denna del genomförs individuellt
med stöd och vägledning från DG Elect-seminariets
gruppledare. Den innehåller tre specifika uppgifter och
relaterade resurser som ligger till grund för GLT-
områdesutbildningen. Varje uppgift avslutas med en
onlinebedömning som måste slutföras före fastställt
datum (15 december 2014). 

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

• GLT- områdesutbildning (januari/februari 2015):
Denna del ger de första vice distriktsguvernörerna/
DG Elect möjlighet att samarbeta med sina GLT- och
GMT- områdesledare samt övriga DG-Elect när de
färdigställer distriktets mål och handlingsplaner för
ledarutveckling och medlemstillväxt. 

• DG Elect-seminarium 2015 (23 - 26 juni 2015):
Det här årets seminarium äger rum i Honolulu,
Hawaii, USA, och innehåller interaktiva seminarier
och informationssessioner utformade för att ge
motiverande och mångkulturella erfarenheter för alla
inkommande distriktsguvernörer.

Framgången med detta spännande utbildningsformat
för första VDG/DG-Elect är beroende av aktiva  insatser
och engagemang från alla inblandade. För mer
information, kontakta er GLT-MD-koordinator eller
GLT- områdesledare, eller Leadership Division vid LCI:s
huvudkontor. Vi ses i Hawaii! 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Återstående Lions ledarskapsinstitut 2014-2015
Konstitutionellt område I

USA, tillhörande områden, Bermuda och Bahamas

Institut Datum Plats

Lions 
avancerade ledarskapsinstitut 7 - 9 mars 2015 Calgary, Kanada

Konstitutionellt område II
Kanada

Institut Datum Plats

Lions
avancerade ledarskapsinstitut 7 - 9 mars 2015 Calgary, Kanada

Konstitutionellt område III
Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och Karibiska övärlden

Institut Datum Plats

Lions
avancerade ledarskapsinstitut 25 - 27 april 2015 Santa Cruz, Bolivia

Konstitutionellt område IV
Europa

Institut Datum Plats

Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 7 - 10 februari 2015 Lissabon, Portugal

Konstitutionellt område V
Orienten och sydöstra Asien

Institut Datum Plats

Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 14 - 17 maj 2015 Manilla, Filippinerna

Konstitutionellt område VI
Indien, södra Asien, Mellanöstern

Institut Datum Plats

Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 20 - 23 november 2014 Hyderabad, Telangana, Indien

Lions avancerade ledarskapsinstitut 18 - 20 april 2015 Indore, Madhya Pradesh, Indien

Konstitutionellt område VII
Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i Stilla havet

Institut Datum Plats

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 14 - 16 mars 2015 Rotorua, Nya Zeeland

Afrika

Institut Datum Plats

Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 31 januari - 3 februari 2015 Brazzaville, Kongo

Lions avancerade ledarskapsinstitut 1 - 3 februari 2015 Brazzaville, Kongo

LIONS LEDARSKAPSINSTITUT 
Lions Clubs International tillhandahål-
ler ett flertal ledarutvecklingsmöjligheter
för att öka lionledarnas effektivitet.
GLT har valt de slags institut som är
mest lämpliga för utbildnings- och 
utvecklingsbehoven i sina respektive
konstitutionella områden. Därför är
inte alla typer av institut (ALLI, ELLI
och FDI) tillgängliga i alla konstitutio-
nella områden.

Uppmuntra lovande medlemmar i era
respektive distrikt, multipeldistrikt 
och områden att ansöka till ett
institut som är mest lämpligt för 
deras ledarutvecklingsbehov. Korta 
beskrivningar av instituten:

• Lions avancerade ledarskapsinstitut
ger lionledare möjligheter att
förbättra sina färdigheter som
förberedelse inför ledarroller på
zon-, region- och distriktsnivå.

• Utvecklingsinstitut för instruktörer
utvecklar och utökar gruppen av
kunniga instruktörer inom Lions
som kan genomföra utbildning på
alla nivåer.

• Lions ledarskapsinstitut för
framtida ledare bygger upp
lionmedlemmarnas kunskaper
inför ledarskapsuppdrag på
klubbnivå, inklusive posten
som klubbpresident.

Institutsansökan, en beskrivning av
ämnen som tas upp under alla tre
institutstyperna och ett schemaexempel
för evenemangen under instituten finns
på sidan Utvecklingsprogram på
LCI.s webbplats.

Med anledning av det stora antalet
ansökningar organisationen erhåller
kan plats vid institutet inte garanteras.
Notera att en deltagaravgift på
USD 95,00 tas ut för att täcka
kostnaderna för instituten. Avgiften
återbetalas inte. Avgiften måste
betalas senast fyra veckor före
institutets startdatum. 

Tillsammans kan vi skapa en bättre,
starkare organisation.

För mer information eller för ansökan, besök ledarskapsresurscenter eller kontakta
Institutes & Seminars.

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


Santa Marta, Colombia
25 - 28 april 2014
B4 Adriana Acevedo Jones
G2 Alfonso Alava Maldonado
F2 Tatiana Cervantes Cano
S2 Sonia Cuellar Salvatierra
T4 Pedro Garrido Alvarado
D1 Angel Vidal Hoyte 
H2 Miryam Luna Loaiza
J3 Yeanet Lungo Fracchia
D3 Hugo Morales Oliva
D4 Gerald Mory Mora
O4 Patricia Pecci Aznarez
LC8 Fernando Camargo de Anchieta
LC1 Marlene de Souza Santos Freire
LD5 Ester Giraldi
LD1 Marelice da Aparecida Cora Kalinoski
LC1 Pulucena Perera Mederos Malta Selva
LC3 Nelson Mazarin
LA3 Joana Maria Barboza Martins Oliveira
LD9 Joao Batista Oliveira Goulart
LC8 Marli Minetto
LD1 Joao Raul D’Avila Wengerkiewicz

Sarajevo, Bosnien-Herzegovina
16-19 juni 2014

119 Zsofia Szopper
119 Gabor Molnar
121 Katarzyna Gebert
121 Pawel J. Cieslinski
123 Marina Barsegova
123 Liudmila “Lusa” Vasilchenko
124 Adriana Maria Cazan
124 Radu Cristea
126 Darko Curuvija
129 Lorena Hus 
129 Janez Stimnikar
130 Plamen Chingarov
131 Aida Raimonda Peceliuniene
132 Andreja Stojkovski
132 Beti Delovska

Utbildade instruktörer från utvecklingsinstitut

Före slutet av föregående verksamhetsår utexaminerades 36 ytterligare medlemmar från Lions utvecklingsinstitut för
instruktörer. Utöver att delta i ett intensivt 4-dagars institut och lära sig de färdigheter som behövs för att vara en
framgångsrik instruktör, måste de, för att anses som utexaminerade från institutet planera och presentera egna
utbildningssessioner när de återvänt hem. När du ser ett utbildningsbehov i ditt område, tänk på de utbildade
instruktörer som listas nedan. De är angelägna och redo att stödja Lions Clubs Internationals fortsatta tillväxt! Vi
gratulerar alla deltagare!



Tag dina utbildnings- och instruktörsfärdigheter till en högre nivå!
I mars inleder Leadership Division ett program som heter Excellensutveckling för ledarinstruktörer (FDES).
Programmet har utformats för att tillgodose de växande behoven, hos de medlemmar som utexaminerats från ett
utvecklingsinstitut för instruktörer, med hjälp av ett bekvämt onlineformat. Detta program, som var ett lyckat
pilotprojekt under våren 2014, behandlar ämnena från institutet mer genomgående och fokuserar på att utveckla
viktiga instruktörs- och presentationsfärdigheter. Deltagarna får möjlighet att dela med sig av och diskutera
utbildningsframgångar, problem och resurser, och de får även lära sig grunderna i att genomföra ett webbseminarium.

FDES består av fyra mycket interaktiva webbseminarium som äger rum den 10 och den 24 mars 2015; två sessioner i
rad på cirka 75 minuter vardera genomförs dessa datum. Deltagarna måste ha genomfört ett LCI-sponsrat
Utvecklingsinstitut för instruktörer, och måste vara motiverad att aktivt delta i alla fyra webbseminarierna och utföra
det arbete som måste göras i förväg. Deltagarna måste ha tillgång till en säker internetuppkoppling och en dator som
uppfyller kraven för deltagande i webbseminariet (för detaljerad teknisk information, se sidan webbseminarier på
Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats).

Så här sa en deltagare i pilotprogrammet om FDES: ”Tack för en mycket trevlig utbildningssession som jag är säker på
kommer att förbättra mina egna färdigheter att tillhandahålla utbildning till andra medlemmar i vår organisation. Det
var ett fantastiskt program.” För närvarande erbjuds programmet bara på engelska. Deltagandet är begränsat till 25
deltagare och ansökningsblanketten kommer att finnas på webbplatsen i november. För mer information, besök
Ledarskapsresurscenter på LCI:s webbplats eller kontakta Institutes and Seminars Department på LCI:s huvudkontor
på institutes@lionsclubs.org.

1 Illinois
2 Texas 
4 Kalifornien 
5M Minnesota
6 Colorado 
11 Michigan 
13 Ohio
20 New York 
22 Maryland
23 Connecticut
24 Virginia 
32 South Carolina
33 Massachusetts
34 Alabama
36 Oregon
37 Montana/Alberta

50 Hawaii 
51 Puerto Rico
101 Sverige
104 Norge
105 England
106 Danmark
109 Island
118 Turkiet
128 Israel
201 Australien
202 Nya Zeeland
300 Taiwan
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 
324 Indien 
325 Nepal 
337 Japan 
356 Sydkorea
380 Kina Shenzhen 
381 Kina Guangdong 
382 Kina Dalian
385 Kina Beijing 

386 Kina Beijing
387 Kina Shengyan
389 Kina Harlin
403 Kongo
404 Nigeria 
411 Uganda
412 Zimbabwe
413 Zambia 
G Ecuador 
H Peru 
J Uruguay
LA Brasilien 
LD Brasilien 
M Paraguay
T Chile 
U Quebec

Lions regionala ledarskapsinstitut 2014 - 2015   
Anslagsprogrammet Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) är ett program utformat för att uppmuntra och stödja
ledarutvecklingen i multipedistrikt och distrikt. Detta program gör det möjligt för GLT-koordinatorer i multipeldistrikt
och distrikt att söka anslag och få kursplan för lokala utbildningsinstitut. 

Schemat för RLLI är inriktat på medlemmar som är intresserade av att utveckla sina ledarfärdigheter. Deltagarna i ett
RLLI får en solid grund inom ett flertal ledarämnen. Exempel på ämnen är Samarbete i team, Tidshantering och Tala
offentligt. Utexaminerade från RLLI är angelägna att få använda sina nya ledarfärdigheter i sina klubbar och distrikt.

Gå till webbsidan Lions regionala ledarskapsinstitut för att få veta mer om detta värdefulla anslagsprogram och hur 
du ansöker.

Grattis till följande 53 multipeldistrikt och 11 enkeldistrikt som har godkänts för att genomföra Lions regionala
ledarskapsinstitut under året. I år fick Leadership Division 72 ansökningar, mer än något tidigare år! Vi uppskattar ditt
engagemang för ledarutveckling och ser fram emot att få en slutrapport från alla instituten. 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php


Nya utbildningsprogram för klubbtjänstemän!
Leadership Division tillkännager med glädje att vi släppt
det nya Utbildningsprogrammet för klubbtjänstemän!
Programmet för klubbtjänstemän är flexibelt så att
utbildningen kan anpassas beroende på behoven inom
olika områden. Programmet består både av en
standardiserad online-komponent och material för att
skapa ett instruktörslett seminarium. Tillsammans ger
materialet en omfattande utbildningsstruktur för alla
tillträdande klubbtjänstemän så att de på ett
framgångsrikt sätt kan uppfylla sina klubbars behov.

Utbildningsprogrammet innehåller två faser:
• Fas 1: En individuell onlineutbildning för presidenter,

sekreterare och kassörer. Onlineutbildningarna går
igenom grundläggande ansvarsområden för varje
post, baserat på Handboken för klubbtjänstemän
och Stadgar och arbetsordning, som säkerställer att
medlemmar som deltar i Fas 2 av utbildningen har en
grund att bygga vidare på.

• Fas 2: Ett interaktivt instruktörslett
utbildningsseminarium. Innehåll och format för
seminariet bestäms av distriktets GLT för att
säkerställa att utbildningen specifikt uppfyller
klubbtjänstemännens behov. Dessa behov kan variera,
men kan innefatta diskussioner av distriktets vision,
roller och ansvarsområden för klubbtjänstemän, samt
låta befintliga klubbtjänstemän ställa sina frågor,
eller specifika ämnen såsom lagarbete, målsättning
och tidshantering.

För att hjälpa till att identifiera och utveckla kursplanen
för fas 2 finns det också en ny Instruktörshandbok för
utbildning av klubbtjänstemän. Handboken innehåller
mallar för utformning och förslag på innehåll samt idéer
om de bästa utbildningsmetoderna för klubbtjänstemän,
vilka samlades i april 2014 genom en enkät till GLT-
distriktskoordinatorer i hela världen.

Materialet till utbildningsprogrammet för klubbtjänstemän
finns på sidan Information för klubbtjänstemän som finns
på alla officiella lionspråk i Ledarskapsresurscentret på
LCI:s webbplats. Frågor om det nya materialet bör ställas
till Facilitated Learning Department via e-post:
leadership@lionsclubs.org.

Webbseminarierna om ledarutveckling 
har kommit igång ordentligt!

Det nya året av webbseminarier om ledarutveckling har
kommit igång ordentligt med sexhundra medlemmar som
deltar i ”Ett stort äventyr: Rollen som zonordförande” och
”Gå på mål: Uppnå klubbexcellens genom tillväxt,
information, aktivitet och ledarskap”. 

I ”Ett stort äventyr” har vi träffat nya zonordföranden
Richard i hans årslånga uppgift att ”Stärka stoltheten”
och att erhålla utmärkelsen för zonordförande varje
kvartal. Vi har följt hans problem, vänner, verktyg och
utrustning, nödvändiga färdigheter, hinder och den slutliga
triumfen med Zonordförandeutmärkelsen. Detta
webbseminarium var ett engagerande sätt att förstå vad
som krävs för att trivas på denna viktiga lionpost. Missat
det? Ingen fara! Det ligger ute på LCI:s webbplats.

“Gå på mål: Stärka stoltheten genom tillväxt, information,
aktivitet och ledarskap” följde snabbt i augusti. Analogt
med president Prestons tema att ”stärka vår organisation
från klubben och uppåt”, tillhandahöll detta
webbseminarium ett målsättningsformat för klubbledare
för att skapa konkreta planer för att förbättra klubbarna
inom områdena tillväxt, medlemsinformation,
serviceaktiviteter och ledarutveckling. Dessutom
diskuterade webbseminariet hur stärkandet av klubben
inom dessa områden direkt stödjer en klubb att få
klubbens excellensutmärkelse, och det hjälper
distriktsguvernören att erhålla den nya prestigefyllda
utmärkelsen, ”Stolthetens excellensutmärkelse”.

Kommentarer såsom ”det här är det bästa
webbseminarium jag nånsin deltagit i” och ”det här var
till mycket stor hjälp och användbart” fick LCI:s
Leadership Development Division att lägga ut material
från båda presentationerna på sidan Webbseminarier på
LCI:s webbplats, inklusive webbseminarieinspelningen,
bildpresentation och arbetsbok.  

Medan du är där, se till att registrera dig för flera av de
spännande kommande ämnena!

November: Harmoni i stoltheten, leda olika
generationer i lionklubbar

Januari: När en mantel är i vägen: Bli en
Lions Superhjälte!

Februari: Projektledning
Mars: Ta hand om dina medlemmar:

Leda starka team
April: Du har varit klubbpresident…

Vad händer sedan?
Maj: Lionism som en tidigare distriktsguvernör

Ledarskapsresurscenter (LRC)
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Ny kurs i tidsplanering   
Leadership Division vill berätta att det finns en ny kurs på
Lions utbildningscenter (LLC). Om du är en person som
känner att det inte finns tillräckligt många timmar per dag
att genomföra vad du hoppats hinna med är kanske
tidsplaneringskursen något för dig! 
Vi utvecklade tidsplaneringskursen för tre viktiga syften: 

• För att visa hur vi, på olika sätt, kan komma 
kasta bort den tid vi har under dagen.

• För att finna områden där vi kan förbättra 
vår tidsplanering.

• För att erbjuda tekniker för att förbättra och 
förfina tidsplaneringsfärdigheter. 

Kursen har också utformats så att användaren kan
genomgå kursen i sin helhet eller, om det inte finns tid,
fokusera på delar av kursen som tar upp användarens
specifika tidsplaneringsproblem. 

Tidsplaneringskursen blev tillgänglig för engelskspråkiga
användare i oktober 2014 och kommer på alla andra
officiella lionspråk i början av 2015.  

Hela kurskatalogen på Lions utbildningscenter finns på
LCI:s webbplats. På webbsidan Lions utbildningscenter
klickar du på LOGGA IN för att genomföra kursen. Om
du inte redan har skapat ett gratis användarkonto på LLC
kan du titta på en kort instruktion som visar hur du lätt
kan skapa ett konto med ditt Lions medlemsnummer.  

Ny video för Lions utbildnings
center

En ny video om Lions utbildningscenter (LLC) har
lagts till på indexsidan på Ledarskapsresurscentret.
Den här videon kan visas för medlemmar för att
presentera hur lionklubbarnas medlemmar har nytta
av den ledar- och ledningsutbildning som finns genom
onlinekurserna på Lions utbildningscenter. Mer än
20 kurser finns tillgängliga, dygnet runt, för alla
medlemmar som har ett användarkonto på Lions
utbildningscenter. Om du ännu inte har skaffat ett
användarkonto på LLC, för att utnyttja dessa resurser,
finns det en kort videoinstruktion som visar dig hur
enkelt det är att skapa ett konto. Om du har frågor 
om LLC, skicka ett e-postmeddelande till
llc@lionsclubs.org. 

Ledarskapsresurscenter (LRC)
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Spel som utbildningsverktyg 
Att använda spel är ett värdefullt
utbildningsverktyg och sägs
vara en aktuell trend som ökar
engagemanget att lära sig. Spel
och tävlingar har historiskt
sett använts för att utbilda
säljare, men nu har även
andra företag tagit till sig detta

utbildningsverktyg. Du kanske säger: ”Stopp ett tag - vi ser
allvarligt på vår utbildning. Det här är inte ett spel.” Spel kan
skapas på dator, eller genom att använda utskrifter och fysiska
objekt. Oavsett om du har använt spel som utbildningsverktyg
förut, eller funderar på det nu, här är några tips om att skapa
eller använda spel som en utbildningsresurs.

Några saker att beakta när man skapar eller väljer ett
lärande spel:

• Var strukturerad och simulera förhållandena på jobbet så
mycket som möjligt. 

• Ta med tävlingsinslag oavsett om det sker genom tävlande
lag eller att lyfta fram deltagare med höga poäng när det
är klart.

• Instruktioner eller regler ska vara lättförståeliga.
• Ha med möjligheter att göra val och se vilka konsekvenser

det leder till.
• Ge deltagarna möjlighet att öva på vad de lärt sig i en

säker miljö.
• Ta med en slumpfaktor, såsom en oväntad förlust/utmaning

eller en slumpmässig bonusfråga.

Om du fortfarande tycker att spel inte riktigt är lämpliga
för utbildning får du här några exempel på hur vissa
utbildningsspel kan användas:

• Ett brädspel som Monopol kan visa användningen av
resurser/pengar och på brädan eller på kort kan du ha
händelser ur verkliga livet eller konsekvenser av handlingar.
Det kan användas till att utbilda lionklubbens tjänstemän
eller styrelsemedlemmar.

• Ett datorbaserat spel av typen Jeopardy kan användas för
att testa kunskapen om en rad ämnen, såsom information
till medlemmar, medlemsordförandens kunskap om
rekrytering och extension, eller LCI:s etiska regler.

Spel såsom en simuleringsövning kan vägleda team genom en
process i en säker miljö, till exempel att agera i en nödsituation.
Den här typen spelaktivitet ger många tillfällen att fatta beslut
och de som utbildas kan påverka resultatet.

Att använda spel som ett verktyg bidrar till utbildningen genom
att öka det aktiva engagemanget bland deltagarna, och de får
större kontroll över sin egen inlärningsupplevelse. Och inte
bara det, spel gör lärandet mer intressant, utmanande, trevligt
och minnesvärt. 

Lysande idé
Tycker du att klubben eller distriktet alltid har
samma typ av möten eller serviceprojekt? Är det
samma medlemmar som alltid leder eller deltar i
projekt? Rör runt lite! 
• Fundera över att bjuda in en gästtalare eller

planera en utbildningssession på nästa
möte. Se till att presentera nya medlemmar
och håll dem engagerade. Använd en
uppvärmningsaktivitet eller samarbetsövning
så att de nyare medlemmarna känner att de
ingår i teamet.

• Till ert nästa serviceprojekt, titta utanför
klubben och ta kontakt och samarbeta
med invånarna på hemorten. Ni kommer
att få nya perspektiv, nya idéer och träffa
nya personer som helt enkelt kanske blir
nya klubbmedlemmar. 

• Nästa gång du frågar klubbens medlemmar
om det finns någon frivillig som kan leda ett
projekt, försök uppmuntra en ny medlem att
göra det. Låt den nya medlemmen samarbeta
med en erfaren medlem som fungerar som
mentor. Det ökar gruppen av aktiva
medlemmar och engagerar er nya medlem.

Att prova på nya saker är aldrig lätt, men det är
alltid uppmuntrande. Det finns kurser på Lions
utbildningscenter som kan hjälpa dig att komma
igång. Hantera förändring, kreativitet och
mentorskap är bara några av de kurser som finns
där för dig. Genom att röra om lite ger du din
klubb ny energi och och ökar medlemmarnas
kraft och engagemang.

Vi vill att du hör av dig till oss.
Vårt mål med NÄTVERK FÖR LEDARE är 
att förse er, vårt GLOBALA ledarteam, med
information och idéer som ni kan använda i era
ledarutvecklingsinsatser. Om du har en Lysande
idé, förslag till kommande nummer eller ett
specifikt ämne som du skulle vilja ta upp i nästa
nummer (februari 2015), hör av dig till oss. 
Du är välkommen med dina kommentarer till
leadership@lionsclubs.org. 

Om alla gör 
framsteg tillsammans kommer
framgångarna av sig själva. 

Henry Ford
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