
Vi närmar oss
slutet av
verksamhetsåret
2012-2013!       

Vi vet alla hur
viktigt det är att få
en bra start. Vår
organisation är full
av personer som är
bra på att starta
saker. Men när vi närmar oss slutet av verksamhetsåret
2012-2013 är det dags för alla lionledare att fokusera på ett
bra avslut.

Ett bra avslut betyder att du fullföljer alla dina åtaganden som
ledare och arbetar ända in i slutet för en effektiv överlämning
till din efterträdare. Detta kräver engagemang, åtagande,
arbete och ett tydligt fokus på att uppnå våra mål.  

Du har möjlighet att åstadkomma ett bra avslut. Fundera
över följande:

• Vilka steg kan vidtas för att se till att våra mål för 2012-
2013 är uppfyllda och kanske till och med överträffade?

• Vem kan vi engagera för att få ett bra avslut?
• Vad kan vi göra för att skapa en bra start för våra
efterträdare? Hur kan vi utföra överlämningen på
effektivaste sätt?

Dina genomtänkta svar på frågorna ovan gör det möjligt för
dig att utnyttja dessa sista veckor av Lions verksamhetsår
2012-2013 på bästa sätt och vidta fokuserade åtgärder för att
uppnå resultat, samtidigt som du förbereder dina efterträdare
på att överta ditt arbete med förtroende.  

Kom ihåg att en bra start kan hjälpa oss att snabbare uppnå
resultat, men utan en kraftinsats på upploppet kanske vi inte
når ända fram. Alla kommer till mållinjen så småningom, det
är bara en fråga om hur.

Valet är ditt – tänker du avsluta som en vinnare?

DG Elects väg till Hamburg:
DG Elect- utbildningen 2012-2013

Nu när de första tre faserna av utbildningen för första
vice distriktsguvernörer/DG Elect är genomförda, ser 
DG Elects över hela världen fram emot den sista fasen av
förberedelserna – DG Elect-seminariet 2013 i Hamburg,
Tyskland. Den första återkopplingen från de första tre 
faserna av årets program, som för första gången inklude-
rade en GLT-områdesutbildning, har varit mycket positiv. 

Med stöd och vägledning från sina gruppledare för DG
Elect-seminariet 2013 började första vice distriktsguvernö-
rer arbeta med programmets individuella förberedelser i
slutet av september. De arbetade flitigt med att utföra de
tre uppgifterna och utvärderingarna på webben, 97 %
slutförde alla uppgifterna. 

I januari och februari implementerades den nya GLT- 
områdesutbildningen, vilken gav första vice distriktsguver-
nörer/DG Elect en unik möjlighet att samarbeta med 
GLT- och GMT-områdesledare och andra distriktsguver-
nörer beträffande sina distriktsmål och handlingsplaner
för medlemstillväxt och ledarutveckling. Utvärderingar
och återkoppling från den nya utbildningen har visat 
hur framgångsrik den här regionala metoden var för att
tillmötesgå nya distriktsguvernörers behov.  
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Under året har första vice distriktsguvernörer/DG Elect
också deltagit i lokala utbildningssessioner, utförda av 
multipeldistrikten, för att ytterligare förbereda dem för
denna viktiga position. Multipeldistriktets ämnen inklude-
rade viktiga ledarkunskaper och praktisk kunskap för att
garantera en mångsidig förberedelse av blivande guvernörer. 

Vi ser framemot DG Elect-seminariet 2013 i Hamburg 
och blivande distriktsguvernörer kan förvänta sig tre 
spännande dagar med interaktiva seminarier, informativa
sessioner och globalt kamratskap som motiverar, inspirerar
och skapar nya idéer och multikulturella perspektiv. Det
kommer att vara en unik upplevelse som bara inträffar en
gång i livet och som du inte får missa. Vi ser fram emot att
träffas i Hamburg! 

Delta i den internationella
kongressen 2013 i Hamburg,
Tyskland

Planerna håller på att färdigställas
för 2013 års internationella
kongress i vackra Hamburg.
Ledarskapsdivisionen kommer att
genomföra två interaktiva
seminarier:

SEMINARIUM FÖR INKOMMANDE
GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE
Söndag 7 juli
14:30-16:30 
Congress Center Hamburg (CCH) i hall G-2
Seminariet för inkommande guvernörsrådsordförande
planeras i samband med den internationella kongressen i
Hamburg, Tyskland söndagen den 7 juli. Det två timmar
långa seminariet kommer att informera inkommande
guvernörsrådsordförande om det internationella temat för
2013-2014 och om mål och prioriteringar. Man kommer
även att diskutera det globala ledarskapsteamets och 
det globala medlemsteamets ansvarsområden och
guvernörsrådsordförandens roll som aktiv medlem.
Dessutom kommer det att finnas tid till diskussioner 
om framgångsrikt arbete i team och om eventuella
ledarskapsutmaningar, samt för att dela idéer om hur 
man på bästa sätt kan bidra som högsta ledare i
multipeldistriktet.

LEDARSKAPSUTBYTE
Måndag 8 juli
13:30 – 15:30
Chicago-rummet i Hamburg Messe
Tillbaka på mångas begäran, LEDARSKAPSUTBYTE! Kom
och rocka loss med oss när vi firar starten av världens mest
kritikerrosade band, The Beatles. Hamburg är där bandet
tränade upp sina showkunskaper 

och LEDARSKAPSUTBYTET är där du kan träna upp dina
ledarskapskunskaper. Under den här livliga och interaktiva
sessionen väljer du de ämnen som intresserar dig. Missa inte
chansen att sjunga ut med vårt internationella team av
lionledare när de leder fyra diskussionssessioner fokuserade
på olika kunskaper som ökar din effektivitet som lionledare.

Besök gärna ledarskapsdivisionens monter på kongressvå-
ningen. Ledarskapsteamet finns till hands för att svara på
frågor, dela idéer och fira dina framgångar som lionledare.
Vi ser fram emot att träffa dig!

Utexaminerade från utvecklingsinstitutet för
instruktörer 2012-2013

Gratulationer till våra senaste deltagare i utvecklingsinstitu-
tet för instruktörer och tack för er satsning på förträfflig 
ledarutveckling:

Oran, Algeriet
2-5 februari 2013
103SW, Frankrike, Didier Soule
352, Egypten, Mona Elsaghir 
352, Egypten, Elias Zakhoura
403A1, Burkina Faso, Oumarou Idani
403A1, Burkina Faso, Monhamed J I Compaore
403A2, Benin, Jeannot Gboton
403A2, Elfenbenskusten, Jean-Claude Crinot
403A2, Togo, Olivia Viviti-Musinde
403B, Gabon, Glorieuse Mbe Emane
404A, Nigeria, Lami Ahmed
404A, Nigeria, Anthony Okpere
404B, Nigeria, Yinka Bolarinwa
404B, Nigeria, Abiola Odeyemi
411B, Uganda, Edgar Mbahamiza
411B, Uganda, Mercy Mirembe Ntangaare
411B, Uganda, Yese Mubangizi
411B, Uganda, John Bosco Ntangaare
411B, Uganda, Emelda Twongyeirwe
415, Algeriet, El Jaber Otman Benchikh El Fegoun
415, Algeriet, Farouk Benkhelil



Det globala
ledarskapsteamet 
(GLT) har fått i uppgift att
identifiera och utveckla
morgondagens lionledare.
Varje medlem i GLT känner till
många olika resurser på ledarskapsresurscentret
(LRC) på webbplatsen. Genom att identifiera
dina specifika utbildningsbehov och använda
de lämpligaste resurserna kan vi alla uppnå
våra ledarskapsmål.

Ledarskapsresurscentret (LRC) har allt för dina
ledarskapsutbildningsbehov. Vill du prova en
webbkurs? Lions utbildningscenter (LLC) har
nöjet att meddela att en ny kurs vid namnet
”Tjänande ledarskap” nu finns på engelska
(språkversioner följer). Åk på denna
självåskådande resa längs vägen till tjänande
ledarskap för att lära dig mer om, och förbättra,
din ledarskapsförmåga. Om du inte redan har ett,
ska du skapa ett LLC-konto idag för att börja
sammanställa din Lions utbildningsportfölj.

Läs om de senaste framgångarna inom ledarskap i
avsnittet Ledarskapskommunikation och skicka in
din egen berättelse på LCI:s webbplats. 

Utforska ledarskapsresurscentret och tala med 
din GLT-representant för att höra efter vad 
som finns tillgängligt för att stödja dina 
insatser för ledarutveckling.

Utbildningsverktyg: Energikickar 

Energikickar är snabba, roliga aktiviteter som används
för att öka deltagarnas energi och fokus under en
utbildningssession. De är
speciellt användbara efter en
måltid, när deltagarna kan
vara lite slöa, eller sent på
dagen när energin och
motivationen avtar. Det finns
många olika typer av
energikickar, till exempel
fysiska, musikaliska, roliga
och gåtfulla.

En fysisk energikick kan vara så enkel som att alla
ställer sig upp, sträcker på sig och tar djupa andetag.
Det kan också vara att para ihop deltagarna för att
göra fysiska rörelser med armarna och benen, där en
lionmedlem leder och de andra kopierar rörelserna. 

En rolig energikick kan vara att visa en neutral
tecknad serie som får alla att skratta. Skratt är känt för
att skapa ny energi och få deltagarna att fokusera igen.
Beroende på vilken tecknad serie det är kan du utöka
aktiviteten genom att fråga deltagarna hur många som
känner igen sig i den. Du kan också använda en gåta
eller ett problem.  

En musikalisk energikick involverar ofta snabb musik
och fysisk rörelse. Det kan vara att dansa Gangnam
Style till den koreanska YouTube-musikvideon (mindre
än fyra minuter). Ett annat exempel är att låta
deltagarna ställa sig upp och röra sig omkring i
rummet medan musik spelar och när musiken stannar
sätter de sig på närmsta stol. När musiken startar igen
börjar alla röra på sig. När du stoppar musiken sätter
de sig på en annan stol. Den här aktiviteten kan också
vara ett sätt att byta sittplatser i utbildningslokalen.

Energikickar är viktiga verktyg för instruktörer. De
ökar deltagarnas uppmärksamhet genom att 
engagera alla och leder till ökad inlärning under
utbildningssessionen. Oberoende av vilken typ av
energikick du använder ska du komma ihåg att den
bör vara kort, rolig och kräva deltagarnas aktiva
deltagande. Mer information om energikickar finns i
avsnittet för utbildningsmaterial/resurser i
Ledarskapsresurscentret.

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


Lysande idé 

När ett utbildningsseminarium hålls är det ofta svårt att behandla allt
under utsatt tid. GLT-områdesledaren Aubrey Cherry (GLT Area 1-F)
implementerade ett innovativt sätt lösa denna utmaning. Lions regionala
ledarskapsinstitut i MD-2 (Texas) inkluderade huvudsessioner och
seminariesessioner. Alla deltagare deltog i huvudsessionen som
presenterades av en huvudtalare under lunch, middag eller frukost. Tid
hade avsatts för en frågestund, idékläckning och små gruppdiskussioner
efter varje presentation. 

Seminariesessionerna var en timmes-sessioner som fokuserade på olika
ämnen och presenterades samtidigt. Deltagarna valde och deltog i tre av de
sju sessionerna. På det sättet kunde deltagarna själva bestämma vilka
sessioner som de skulle ha störst nytta av. Vilken bra idé för att utöka
värdet av den tid som finns tillgänglig genom att erbjuda den mest
relevanta utbildningen för varje individuell deltagare. 

Vi vill att du hör av dig till oss!
Vår målsättning med NÄTVERK
FÖR LEDARE är att förse er, vårt
globala ledarskapsteam, med 
information och idéer som ni 
kan använda i era ledarutvecklings-
insatser. Om du har en lysande idé,
förslag till kommande nummer eller
specifika ämnen som du skulle vilja
ta upp i nästa nummer (augusti
2013) vill vi att du hör av dig till
oss. Skicka dina kommentarer till 
leadership@lionsclubs.org.

Skillnaden mellan att vinna eller förlora är oftast att inte ge upp.
Walt Disney
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Webbseminarier: Utbildning när det passar dig

Lionårets webbseminarier om ledarskap har omfattat ledarskapspositioner från klubbnivå till distriktsnivå: från
samarbete mellan klubbtjänstemän till distriktssekreterarens roll. Webbseminarierna hade dubbelt fokus på varje
ledarskapspositions ansvarsområden samt introducerade MyLCI för varje tjänstemannaposition. Inspelningar av
webbseminarier och Powerpoint-bilder kan hämtas från sidan Webbseminarier i ledarskapsresurscentret. 

För närvarande utförs webbseminarier på engelska och spanska, men en utökning till andra språk planeras i
framtiden. Varje webbseminarium hålls vid två eller tre olika tider, under dagar och kvällar, för att passa så många
lionmedlemmar som möjligt. Över 1 900 lionmedlemmar deltog i de lättillgängliga webbseminarierna om ledarskap
under 2012-2013. Nedan finns webbseminarierna listade efter ämne och med deltagarsiffror.

• Utbildning av klubbsekreterare/MyLCI-WMMR (264 spanska deltagare) 

• Utbildning av klubbkassör/MyLCI-WMMR (353 engelska och 163 spanska deltagare)

• Samarbete mellan klubbtjänstemän (150 engelska och 73 spanska deltagare)

• Klubbpresident: ledare och chef (200 engelska och 88 spanska deltagare)

• Zonordförandes roll (144 engelska och 68 spanska deltagare) 

• Leda ett serviceprojekt (61 engelska och 44 spanska deltagare)

• Distriktssekreterarens roll (172 engelska och 60 spanska deltagare) 

• Konfliktlösning (95 engelska och 45 spanska deltagare)

Om du har erfarenhet av att vara en lioninstruktör och är intresserad av att bli en handledare för webbseminarier om
ledarskap, kan du kontakta Leadership Division på leadership@lionsclubs.org. Om du har förslag på nya
webbseminarier kan du skicka dina idéer till samma adress. 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:leadership@lionsclubs.org

