
Överlämna 
stafettpinnen – 
skapa ditt ledar-
skapsarv inom
Lions
När vi nu närmar oss slu-
tet på ännu ett lionår har
vi kanske en tendens att tänka ”kortsiktigt”. Vårt fokus ligger på att
uppnå årets mål till slutet av juni, göra den här ämbetsperioden
framgångsrik, erhålla utmärkelser före fastlagda sista datum – allt
detta är mycket viktigt för vår framtid som den ledande organisatio-
nen som tillhandahåller hjälpinsatser runtom i världen. Men samti-
digt som vi som ledare fortsätter att sträva mot våra mål under 2013
- 2014, får vi inte tappa siktet på det ”långsiktiga”.

Början av lionåret 2014 - 2015 markerar starten på en ny ämbetspe-
riod för GLT och GMT, nya DG-team kommer att vara på plats och
nya klubbtjänstemän tar ansvar för att leda våra klubbar. Utma-
ningen för Lions ledare är att ta tag i de möjligheter som ges genom
detta ledarbyte. Att överlämna stafettpinnen med Lions ledarskap
kräver noggrann eftertanke, att man anstränger sig och fokuserar på
att agera. Successionsplanering är för viktigt för att lämnas åt slum-
pen. Fundera över följande:

1. Fokusera på kompetens, inte på gemensamhet.
Ofta har man en tendens att leta efter en efterträdare precis lik en
själv. Det är kanske väldigt naturligt, men det finns en inneboende
fara med det. Det kan leda till ledarkulturer som är stängda och
svåra att förändra. Mångfalden i vår organisation är en av de
många saker i vår organisation som gör den så fantastisk. Se till
att inte missa potentiella ledare för att de inte är som dem ni haft
tidigare. Istället ska ni ta in fräscha perspektiv och uppmuntra
deras nya idéer.

2. Överlämna ‘hur’, men också ‘varför’.
Forskning har visat att den viktiga skillnaden mellan organisatio-
ner som blomstrar långsiktigt och dem som inte gör det har
mycket lite att göra med karismatiskt ledarskap, strategiska planer
eller en inspirerande vision. Den viktigaste faktorn vad gäller att
bestämma vitaliteten för organisationer är snarare ett bestående
engagemang för viktiga värderingar och syften tillsammans med
en aktiv vilja att vid behov förändra arbetssätten.

Många efterträdares planer tenderar att nästan enbart foku-
sera på hur saker har gjorts tidigare och vad som behöver
göras för att upprepa tidigare framgångar i framtiden. Om
en ledare framgångsrikt ska lämna över ansvaret till nästa ge-
nerations ledare, måste fokus ligga på varför snarare än hur.
Det är ytterst viktigt att bevara de värderingar och syften
som har lett till framgång tidigare, men att man sedan ser till
att efterträdare tar itu med att förändra ‘hur’ när omständig-
heter, behov och möjligheter utvecklas.

3. Börja NU (om du inte redan har satt igång)!
Att planera för en ledare som efterträder dig är något du inte
kan börja med för tidigt, men se till att du inte börjar för
sent! Det viktigaste att överlämna i en efterträdarprocess är
det som inte är direkt påtagligt. Utöver kunskaper om själva
ledarposten, är det ofta mentorskap, förebilder och kon-
taktnätverk som efterträdaren får omkring sig när stafettpin-
nen överlämnas som är det mest värdefulla. Dessa lärdomar
och insikter kommer med tiden, se dem som en långsiktig 
investering i Lions ledarskap.

4. Välkomna din nya roll – våga släppa taget.
Att överlämna stafettpinnen till en ny ledare kan vara svårt
för många ledare. En ovilja att släppa taget kan kännas na-
turligt för en avgående ledare, men det kan också skada or-
ganisationen. Som erfaren lionledare är du ytterst värdefull
för vår organisation –  slösa inte bort dina färdigheter och
din ledarpassion. Välj hur du vill fortsätta att använda dina
kunskaper, färdigheter och din energi för att utöka våra hjäl-
pinsatser, bygga upp vår organisation, uppmuntra nya ledare
och bidra till en ljus framtid för LCI.

Kom ihåg, din verkliga betydelse som lionledare mäts inte ut-
ifrån vad du gjorde på en viss ledarpost, utan snarare utifrån
vad du bidrog med till nästa generation lionledare att uträtta.
Att överlämna stafettpinnen till en ny ledare kan vara svårt,
men det kan också vara det bästa tillfället att skapa ditt arv
som lionledare. 
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DG Elect- utbildningen 
2013-2014
När de första tre faserna av utbild-
ningen för första vice distriktsguvernö-
rer/DG-Elect 2013-2014 nu är
genomförda, ser första vice distriktsgu-
vernörer/DG-Elect över hela världen
fram emot den sista fasen av förbere-
delserna – DG Elect-seminariet 2014 i
Toronto, Ontario, Kanada. 

Resan till Toronto har bestått av om-
fattande förberedelser, som började i
slutet av september med den individu-
ella delen av programmet. Med stöd och ledning av grupple-
darna för DG Elect-seminariet 2014 har första vice
distriktsguvernörerna arbetat flitigt med att genomföra de tre
uppgifterna och bedömningarna på webbplatsen, och tillsam-
mans har de uppnått imponerande 99 % av vad de ska slutföra. 

Därefter träffades första vice distriktsguvernörerna för GLT-om-
rådesutbildning i januari och februari. Den här programkompo-
nenten gav första vice distriktsguvernörer/DG-Elect en unik
möjlighet att samarbeta med GLT- och GMT-områdesledare och
andra distriktsguvernörer beträffande sina distriktsmål och
handlingsplaner för medlemstillväxt och ledarutveckling. 

Under lionåret har första vice distriktsguvernörer/DG-Elect
också deltagit i lokala utbildningssessioner, utförda av GLT i
multipeldistrikten för att ytterligare förbereda dem för denna
viktiga position. Multipeldistriktets ämnen inkluderade viktiga
ledarkunskaper och praktisk kunskap för att garantera en mång-
sidig förberedelse av tillträdande guvernörer. 

Tillträdande distriktsguvernörer kan se fram emot slutstationen
på sin resa mot sin ämbetsperiod, DG Elect-seminariet 2014 i
Toronto, där de kan se fram emot tre spännande dagar med in-
teraktiva seminarier, informationssessioner och globalt umgänge.
Seminariet har utformats att motivera, inspirera och odla nya
idéer och mångkulturella perspektiv, och kommer säkert att vara
en erfarenhet för livet. Vi ser fram emot att träffas i Toronto! 

Internationella kongressen 2014 
Planeringen är i full gång för vår 97:e internationella kongress.  Åte-
rigen kommer det att surra vid ledarskapsmontern i kongresshallen
där du finner svar på frågor och kan dela dina idéer om utbildnings-
och ledarutvecklings-
program.  Lär dig mer
om de många resurser
och utbildningsmöjlig-
heter som finns för dig
under året 2014 -
2015.  Och du är väl-
kommen att titta förbi även om du inte har några specifika frågor.
Du kanske blir förvånad över vad du upptäcker! 

Planera att delta i dessa ”måste-”seminarier:

LEDARSKAPSUTBYTE
Måndag 7 juli
14:30 - 16:00
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)

I år blir det ett hat trick i LEDARSKAP!  Kom med på ett inten-
sivt seminarium baserat på Kanadas mest intensiva nationals-
port - ishockey.  Under detta interaktiva seminarium får du
vägledning av en internationell förstafemma med lionledare
under tre tjugominutersperioder med fokus på färdigheter som
är utformade för att göra dig mer effektiv som ledare. Låt det
här seminariet bli ditt slagskott som går i mål som lionledare! 

Seminarium för guvernörsrådsordförande
Söndag den 6 juli
14:00-16:00
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)

Är du tillträdande guvernörsrådsordförande? Då är det här se-
minariet för dig!  Det här är din chans att lära dig mer om det
internationella temat, dess mål och prioriteringar. Som aktiv
medlem i både GLT och GMT kommer guvernörsrådsordföran-
dens roll och ansvarsområden att diskuteras. Diskussionerna
kommer att ta upp ämnen som vad som formar framgångsrikt
lagarbete, potentiella ledarproblem och att maximera den posi-
tiva påverkan som en viktig ledare i multipeldistriktet har.  Se
till att bocka för det här på din Att göra-lista för kongressen.
Det kommer att se till att du får de verktyg du behöver för att
leda ditt multipeldistrikt genom ett produktivt och framgångs-
rikt år.

DESTINATION: TORONTO! 



SCHEMA FÖR LIONS LEDARSKAPSINSTITUT 2014 - 2015
(datum och plats kan komma att ändras)

Konstitu-
tionellt om-
råde/region

Område I och II

USA, 
tillhörande 

länder, Bermuda
och Bahamas

Kanada

Område III

Sydamerika, 
Central- 
amerika, 
Mexiko

& 
öar i Karibiska

havet

Område IV 

Europa

Område V

Orienten
&

Sydostasien

Område VI

Indien, södra
Asien, Afrika,
Mellanöstern

Område VII 

Australien, 
Nya Zeeland,

Papua 
Nya Guinea, 
Indonesien 

och öar i Stilla
havet

Afrika

Lions 
ledarskapsin-

stitut 
för framtida

ledare

4 - 6 oktober
2014

Oak Brook,
USA

14 - 16 mars
2015

Rotorua,
Nya Zeeland

Lions 
avancerade 

ledarskapsin-
stitut

7 - 9 mars 
2015

Calgary, Kanada

25 - 27 oktober
2014

Mexico City,
Mexiko

25 - 27 april
2015

Santa Cruz, 
Bolivia

28 - 30 oktober
2014

Birmingham,
England

20 - 22 
september 

2014
Hongkong,

Kina

18-20 april
2015

Indore, Madhya
Pradesh, Indien

26 - 28 augusti
2014

Adelaide, 
Australien

1 - 3 februari
2015

Brazzaville,
Kongo

Lions 
utvecklingsin-
stitut för in-
struktörer

7 - 10 februari
2015

Lissabon, 
Portugal

14 - 17 maj
2015

Manilla, 
Filippinerna

20 - 23
november 

2014
Hyderabad,

Andhra
Pradesh, Indien

31 januari
- 3

februari 
2015

Brazzaville,
Kongo

Ledarskapsutvecklingsprogram
Lions Clubs International vet att alla lionledare kan öka sin effektivitet genom att delta i utbildningsprogram, och LCI erbjuder ett flertal
utvecklingsmöjligheter för just detta.

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 konstitutionella områden.  

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 in-
stituten. Avgiften måste betalas senast fyra veckor före institutets startdatum. 

En lista och en kort beskrivning av de ämnen som tas upp vid de tre olika instituten samt ett programexempel för varje institut hittar du på
LCI:s webbplats. 

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


Deltagare i utvecklingsinstitut för
instruktörer
Istanbul, Turkiet
4 - 7 november 2013
102E, Schweiz, Jean-Pierre Gagnebin
103CS, Frankrike, Gerard Jacquet
103SE, Frankrike, Christiane Marie Fabre Loisel
104 J, Norge, Reidar Elnan
105A, England, Kadambari Shah
106A, Danmark, Jorn Vangkilde
107N, Finland, Antti Forsell
108TA2, Italien, Anna Dessy Zanazzo
108YA, Italien, Alba Maria Lucia Capobianco
110AN, Nederländerna, Elisabeth Haderer
111MS, Tyskland, Franz Ladwein
112D, Belgien, Pierre Bracaval
115CS, Portugal, Carlos M Torres
117A, Grekland, Ourania Mavroyianni
117B, Cypern, Georghios Stasoullis
118E, Turkiet, Tayfun Turkalp
118Y, Turkiet, Hulya Arikok
120, Estland, Raivo Kokser
121, Polen, Krzysztof Jeske
124, Rumänien, Benedict Ancar

Tunis, Tunisien
2 - 5 februari 2014
352, Egypten, Mahmoud El Maghraby
403A2, Benin, Louis Fidegnon
403A2, Benin, Claude Bertin Wankpo Sonon
403A2, Togo, Ahlonoko Koffi Tobias Bruce
403B, Kamerun, Alice O. Kingue Ekedi
403B, Kamerun, Sophie Ben Roosalem
403B, Kamerun, Charlotte Ekoka Nsom
403B, Madagaskar, Chantal Dixneuf
403B, Madagaskar, Leon Kai Fong Manana
403B, Reunion, Patrick Herve
404A1, Nigeria, Moshood Olugbani
404A2, Nigeria, Uno Ijim Agbor
404A2, Nigeria, Ekpe Nta Bassey
404B, Nigeria, Idowu Omolola Anobili
411A, Kenya, Lawi S Njeremani
411B, Uganda, Geoffrey B. Mwesigwa
412, Zimbabwe, Eric Musesengwe
412, Zimbabwe, Alva Mandizvidza Senderayi
414, Tunisien, Slim Ghalloussi



Globala ledarskapsteamet 2014 - 2017 
Utse en koordinator 
De första tre helåren för våra GLT-koordinatorer närmar sig sitt slut.
Vi vill ge beröm till GLT multipeldistrikts- och distriktskoordinatorer
för deras oförtröttliga insatser och engagemang för ledarutbildning.

För att fortsätta dessa ledarinsatser ber vi att ni skickar in ansök-
ningarna för att utnämna GLT koordinatorer för 2014-2017, på
multipeldistrikts- och distriktsnivå, till det internationella huvudkon-
toret senast den 15 maj. 

Globala ledarskapsteamet 
Strukturförändring 
Vår internationella styrelse godkände ny-
ligen en förändring av GLT:s struktur,
från och med verksamhetsåret 2014.
Under den första treåriga GLT-perioden
har man identifierat ett problem då ett en-
skilt GLT-område lett av en GLT-områdesledare, eller ett enskilt spe-
cialområde lett av en GLT-specialområdesrådgivare, består av färre
än två multipeldistrikt. Även om GLT-koordinatorer på multipeldi-
striktsnivå anses vara värdefulla medlemmar av båda kategorierna,
finns det en överlappning vad gäller ansvarsområden och förvirring
vad gäller ansvar mellan GLT-områdesledaren eller specialområdes-
rådgivaren och GLT multipeldistriktskoordinator.

Efter noggrant övervägande godkändes följande ändring av GLT-
strukturen:

• Från och med den nya GLT-perioden ska posten GLT multipel-
distriktskoordinator bara finnas kvar i multipeldistrikt som lig-
ger i GLT-områden eller specialområden som består av två eller
fler multipeldistrikt.

• Multipeldistrikt som ligger i GLT-områden eller specialområ-
den som består av färre än två multipeldistrikt, ska GLT-områ-
desledare eller GLT-specialområdesrådgivare ikläda sig ansvaret
att leda GLT-insatserna på multipeldistriktsnivå. Ingen GLT
multipledistriktskoordinator ska utses.

• GLT distriktskoordinatorer i multipeldistrikt som inte har en
GLT multipeldistrktskoordinator ska arbeta direkt med sina re-
spektive GLT-områdesledare eller specialområdesrådgivare för
att sammanställa en handlingsplan för distriktets ledarutbild-
ningar.

Vi ser fram emot att samarbeta med det nya GLT 2014. Om ni har
några frågor om den nya GLT-strukturen, kontakta oss via e-post
globalleadershipteam@lionsclubs.org

Guvernörsrådet tillsammans med guvernörsrådsordförande och
respektive GLT- områdesledare har ansvar för att utnämna en
GLT multipeldistriktskoordinator (om tillämpligt) för den kom-
mande treårsperioden. På enkeldistriktsnivå är det distriktsgu-
vernörens team, tillsammans med respektive
GLT-områdesledare och/eller specialområdesrådgivare, som har
ansvar för att utnämna en GLT enkeldistriktskoordinator för
treårsperioden. GLT distriktskoordinator på distriktsnivå ut-
nämns av distriktsguvernörens team i konsultation med multi-
peldistriktets GLT koordinator och respektive GLT
områdesledare och/eller specialområdesrådgivare. 

Med anledning av att GLT-utnämningarna görs för tre år, med
en årlig bekräftelse, är det mycket viktigt att  lämplig person
utses till respektive post. Ansökningar för att utnämna en GLT
koordinator finns i Distriktsresurscentret på webbplatsen,
under Globalt ledarskapsteam.

GLT strävar inte endast efter att finna och utveckla framtida le-
dare inom Lions, utan även att utbilda, vara mentor för och
motivera befintliga ledare. GLT:s insatser kommer att säker-
ställa organisationens fortsatta vitalitet genom att utöka grup-
pen av kunniga lionledare och öka vår förmåga avseende
effektiv successionsplanering.

För ytterligare information, besök GLT:s webbplats eller
skicka e-post till globalleadershipteam@lionsclubs.org.

Webbseminarier fokuserar
på ”Följ din dröm”      
I samklang med internationella presi-
denten Barry Palmers tema Följ din
dröm genomförde Leadership Division
en serie webbseminarier med fokus på
hur Lions i olika stadier av sin ledarskapsresa kan fortsätta att
följa sina ledardrömmar. I februari ”Drömmen fortsätter:  Lio-
nism som en tidigare distriktsguvernör”, diskuterade tänkbara
roller som en tidigare distriktsguvernör kan sikta på och som är
både personligen tillfredsställande och som främjar LCI:s syften
och mål. I mars gick ”Du har varit klubbpresident…vad händer
sen”, igenom ledarposter utöver klubbnivå. Det tredje webbse-
minariet i serien, ”Vill du vara distriktsguvernör”, utbildade
framåtsträvande lionmedlemmar om roller och ansvarsområden
för posten som distriktsguvernör och uppmuntrade dem samti-
digt att tänka strategiskt kring deras inriktning på ledarutveck-
ling. Totalt uppskattar man att 700 engelsk- och spansktalande
medlemmar deltog i dessa interaktiva utbildningssessioner på
webbplatsen.

Vi ser fram emot ännu ett år med stark tillväxt vad gäller LCI:s
utbildningar på webbplatsen. Som alltid ska ni hålla er uppda-
terade kring den senaste utvecklingen beträffande webbsemina-
rier på registreringssidan för webbseminarier, och registrera dig
i dag för det sista webbseminariet i år, Konfliktlösning

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org


Utbildningsverktyg - knep och knåp     
En uppsättning saker, såsom taktila leksaker eller ”knep och knåp”, på bor-
det framför liondeltagare kan förbättra inlärningen. En del experter säger att
det är en del av en ”hjärnvänlig” inlärningsrörelse. Andra kanske säger att
det gör utbildningsmiljön mer attraktiv och hjälper deltagarna slappna av
och bli nyfikna på utbildningssessionen - vilket gör dem mer mottagliga för
inlärning. En annan synpunkt är att taktila saker behövs för att behålla upp-
märksamheten vid kinestetisk inlärning. Genom att använda olika metoder
under en utbildning tar man hänsyn till
olika inlärningsstilar bland deltagarna.
Så skaffa gärna lite ”knep och knåp”-
saker såsom böjbara saker, piprensare i
olika färger, mjuka bollar eller små
stressbollar, eller en kedja med rörliga
länkar. 

Utöver tipsen ovan kan följande aktivi-
teter bidra till en lyckad utbildningsses-
sion.

• En kreativ uppvärmningsaktivitet för
hjärnan, där deltagarna uppmanas att diskutera så många användningssätt
som möjligt under en kort tid, skapar ett välkomnande klimat för att ut-
trycka och dela idéer.

• En energigivande fysisk aktivitet som att kasta en mjuk boll mellan delta-
garna ökar flödet av syresatt blod till hjärnan och har därför en positiv ef-
fekt på uppmärksamhet och inlärning. 

• Använd sakerna för bilda lag eller grupper
genom att alla tar en sak från samlingen
på deras bord. De som har saker som mat-
char varandra bildar ett lag/en grupp. Det
är ett enkelt och roligt sätt att flytta runt
deltagarna och bilda grupper för en utbild-
ningsaktivitet.

Som du märker finns det många anledningar till att överväga användning av
”knep och knåp”-saker som utbildningsverktyg. Inte bara för att engagera
deltagarna så fort de kommer in i rum-
met, utan som färdigt material för vissa
aktiviteter som passar behoven under en
utbildningssession. Att se sakerna på bor-
det sänder också ett budskap till lionmed-
lemmarna att den här sessionen blir mer
än att titta på en PowerPoint-presentation
och det kan bli KUL!

Lysande idé
Under MD-201:s regionala ledarskapsinstitut i november
2013 rapporterar GLT multipeldistriktskoordinator, tidi-
gare distriktsguvernör Tim Irvine, att man höll en ”bran-
schmässa” där deltagarna fick visa upp ett av sina
klubbprojekt.  Delta-
garna förvarnades om
att de skulle förbereda
en visuell presentation
av ett klubbprojekt,
och dessa sattes upp
som en ”bran-
schmässa”.  Deltagarna
gick runt bland presen-
tationerna och lärde sig
mer om dem på vägen.
Enligt GLT multipeldi-
striktskoordinator Ir-
vine: ”Det var
fantastiskt att se vilket
arbete en del hade lagt
ner på att förbereda sin
visning, och man såg
hur stolta de var över
sina projekt.” Vilken Lysande idé att dela med sig av
olika idéer med lionkamrater och främja stoltheten över
er klubbs serviceaktiviteter.

Vi vill att du hör av dig till oss!
Vårt mål med NÄTVERK FÖR LEDARE är att
förse er, vårt GLOBALA ledarteam, med informa-
tion och idéer som ni kan använda i era ledarut-
vecklingsinsatser. Om du har en Lysande idé,
förslag till kommande nummer eller specifika
ämnen som du skulle vilja ta upp i nästa nummer
(augusti 2014) vill vi att du hör av dig till oss.
Skicka e-post till oss på adress leadership@lion-
sclubs.org. 

Det sanna testet på framgång 
är succession. 

(Okänd upphovsman)
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