
Hur kan olyckliga, omotiverade och oengagerade medlemmar
tillhandahålla utomordentlig, omtänksam humanitär hjälp,
med entusiasm bjuda in andra att bli medlemmar, eller
genomföra spännande, innovativa utbildningsprogram vilka
för vår organisation framåt? Det kan de inte. Därför är det
upp till dig som lionledare att inspirera dina lionkamrater att
bli allt det vet de kan bli - och ännu mer!

Vi närmar oss slutet på ett lionår och början på nästa. Och
inte bara det, vi närmar oss något som vi bara kommer få
uppleva en gång i livet, vårt hundraårsfirande. Det är
verkligen en bra tid för inspirerande ledare.

I sin bok, Fire Them Up!, identifierar författaren Carmine 7
viktiga egenskaper som alla inspirerande ledare har
gemensamt. För att ses som ”inspirerande” av ditt lionteam,
se till att du konsekvent uppvisar följande egenskaper:

Visa din entusiasm. 
Du kan inte inspirera om du inte själv är inspirerad. Som
lionledare måste vi vara passionerade. Även om vi inte är
passionerade över logistiken kring hjälpinsatserna, är vi
verkligt passionerade över våra insatser - över vad Lions
hjälp betyder för de behövande på våra hemorter.

Välj en handlingsstrategi.
Inget speciellt har någonsin hänt utan en ledare med en
vision eller handlingsstrategi. Internationella presidenten
Joe Preston gjorde precis det när han spred prioriteringarna
för sitt tema, Stärka stoltheten. Visioner som den skapar
spänning och inspirerar till engagemang för ett gemensamt
syfte.

Sälj in fördelarna.
Våra medlemmar frågar rutinmässigt, “Vad vinner vi på
det?” Ge dem inte chansen att gissa. Exempelvis bryr sig
kanske inte medlemmarna om ökade medlemssiffror. Siffror
är i sig inte inspirerande. Som ledare ska du fokusera på hur
våra medlemmar har nytta av ökade medlemssiffror - nya
idéer, fler möjligheter, ny energi, större servicekapacitet osv.
Ändra bilden av vad vi vill uppnå i termer av klara fördelar.

Berätta en historia.
Våra hjärnor är mer
programmerade för
historier än för abstrakta
idéer. Måla upp en bild av
hur Lions insatser
förbättrar livet för andra
med hjälp av en historia.
Ta med personliga

anekdoter som hjälper till att förbättra kontakten mellan
ledarna och teamen. Tal ger information. Historier skapar
riktiga kontakter.

Bjud in dem att delta. 
Folk vill ha mer än ett medlemskort. De vill vara en del
av något som är större än de själva. De vill skapa
mening. De vill veta att deras insats är värdefull.
Använd varje möjlighet att bjuda in dem att bidra med
idéer, energi och insatser.

Förstärk optimism. 
Stora ledare är mer optimistiska än genomsnittet. Dela
din optimism. Den kan öppna dörren till en mängd
idéer, resurser och möjligheter. Sprid budskapet -
optimism kan smitta av sig!

Visa att du bryr dig. 
Se till att medlemmarna vet att du som lionledare
verkligen bryr dig om att andra människor mår bra. Vi
har alla hört det berömda citatet från Theodore
Roosevelt: ”Ingen bryr sig hur mycket du vet förrän de
vet hur mycket du bryr dig”. Uppmuntra dem att göra
så gott de kan genom att visa att du bryr dig.

Det är upp till dig som lionledare att inspirera och
motivera dina team att nå ännu högre prestationsnivåer.
Det är så vi kan maximera effekten av våra lionledare och
nå våra mål för 2014 - 2015 och samtidigt stärka
stoltheten för framtiden.
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Aloha! Förbered dig för DG Elect-
seminariet 2015
När de första tre faserna av DG Elect-utbildningen 2014-2015
nu är genomförda, ser DG Elects över hela världen fram emot
den sista fasen av förberedelserna – DG Elect-seminariet 2015
i Honolulu, Hawaii, USA!

Under ledning av sina erfarna gruppledare, och medlemmarna
i GLT och GMT, har våra DG-Elect arbetat oförtröttligt under
hela året för att förbereda sig för denna viktiga post. De har
använt sin tid till att samarbeta med medlemmar av sina
distriktsteam, fastställa mål, utveckla handlingsplaner och
planera för en framgångsrik ämbetsperiod.

På DG Elect-seminariet 2015 i Honolulu kan blivande
distriktsguvernörer förvänta sig tre spännande dagar med
interaktiva seminarier, informativa sessioner och globalt
kamratskap som motiverar, inspirerar och skapar nya idéer
och mångkulturella perspektiv. Se till att besöka Facebook-
sidan för DG Elect-seminariet 2015
(www.facebook.com/2015dge) för uppdaterad information
och för att kommunicera med andra DG Elects, gruppledare
och lionledare! Vi ses på Hawaii! 

Internationella kongressen 2015 
Besök gärna Leadership Divisions monter under
internationella kongressen. Ta reda på vad som planeras för
dig under 2015 - 2016, från Lions ledarskapsinstitut till
webbaserade resurser till interaktiva webbseminarier. Det
finns något för alla som är intresserade av att förbättra sina
ledarfärdigheter! Leadership Divisions team finns också till
hands för att svara på frågor, dela idéer och fira dina
framgångar som lionledare. Vi ser fram emot att träffa dig
där!

SEMINARIUM FÖR INKOMMANDE
GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE
Söndag 28 juni 2015
14.00 – 16.00
Honolulu Convention Center – rum 311

För att hjälpa ditt multipeldistrikt med
successionsplanering kommer Leadership Division åter att
erbjuder ett seminarium speciellt för
guvernörsrådsordförande vid internationella kongressen i
Honolulu, Hawaii.

Det här seminariet kommer att informera inkommande
guvernörsrådsordförande om det internationella temat
2015-2016, mål och prioriteringar. Ansvar för globala
ledarskapsteamet och globala medlemsteamet samt
planerna för vårt hundraårsfirande kommer att diskuteras.
Dessutom kommer inkommande guvernörsrådsordförande
att diskutera framgångsrikt arbete i team och eventuella
ledarutmaningar, samt dela idéer om hur man på bästa
sätt kan bidra som viktig ledare i multipeldistriktet.

Inbjudningar har redan gått ut till inkommande
guvernörsrådsordförande via sekreterarna. Den
preliminära återkopplingen har varit positiv. Om du har
frågor, kontakta Institutes & Seminars på
Institutes@lionsclubs.org.

LEDARSKAPSUTBYTE
Måndag 29 juni 2015
14:00 – 16:00
Honolulu Convention Center – rum 311

Rid på ledarvågen….
….och du kommer att hamna i topp!

Vårt LEDARSKAPSUTBYTE kommer att landstiga i
Honolulu och du är inbjuden att delta i allt det roliga.
Missa inte chansen att hänga med när vårt internationella
team av lionledare ansvarar för fyra diskussionssessioner
fokuserade på olika färdigheter. Under det här livliga och
interaktiva seminariet väljer du de ämnen som intresserar
dig. Polera surfbrädan och gör dig beredd att med stort
självförtroende surfa högt på Lions ledarskapsvåg!!

Mot Hawaii!

mailto:institutes@lionsclubs.org


Deltagare i programmet Excellensutveckling för instruktörer 2015
Grattis alla som deltagit i programmet Excellensutveckling för instruktörer 2015 (FDES)! Denna interaktiva serie av
webbseminarier fokuserar på fortsatt utveckling av lionmedlemmar som utexaminerats från Lions utvecklingsinstitut för
instruktörer. I år hade programmet 22 hängivna deltagare och 4 erfarna instruktörer från hela världen. Deltagarna lärde
sig avancerade PowerPoint-tekniker och nya begrepp gällande presentationsfärdigheter, diskuterade framgångsrika
utbildningar, problem och resurser samt lärde sig leda ett webbseminarium. 

GLT-koordinatorer: Diplom för ledarutveckling
2014 - 2015 

Du har arbetat troget under 2014 - 2015 för att ta ditt ansvar som GLT.
Dina insatser har en positiv effekt på Lions ledarkvalitet på alla nivåer.
Utmärkelseprogrammet för ledarutveckling har tagits fram för dig som
GLT-koordinator som ett erkännande för din hängivelse och ditt
engagemang för excellent ledarskap.

Har du förtjänat ditt diplom för ledarutveckling? Det är lätt att ansöka! Gå bara till Utmärkelseprogrammet för
ledarutveckling på LCI:s webbplats för information om vad som krävs och hämta ett ansökningsformulär. Sista
datum för ansökan är den 15 juli 2015, så vänta inte!

Vi gratulerar dessa
deltagare
4 C5, Derek L. Ledda
5M 6, Dennis W. Kelly III
8 N, Judith K. Dudley
19 H, Stephen E. Somerset
21 A, John F. Walker
106 C, Knud D. Lokkegaard
108 L, Mauro De Angelis
108 YB, Massimo Di Pietro
118 Y, Nursel Ulucam
201 C2, Bryan K. Hearn
201 N2, David L. Robson
201 Q1, Ross Gibbins
201 Q1, Lesley A. Lyons
300 A2, Chai-Wei Yao
301 A2, Susan R. Santillana
315 B1, Nishat Parveen Huq
321 D, Ravi Manuja
323 A2, Ruchita R. Mehra
325 A2, Biju Bajracharya
403 B1, Glorieuse Mbe Emane
403 B1, Sophie Ben Roosalem
413, Abraham Nyirongo

Några av deltagarna i programmet berättade om sina erfarenheter: 

”Jag deltog nyligen (i FDES) och lärde mig mycket, inte bara av de mycket
kompetenta organisatörerna och instruktörerna utan även av den internationella
gruppen deltagare som själva var mycket erfarna utbildare, och som bidrog med
många olika perspektiv på hur vi kan förbättra våra egna presentationer,
utbildningsförmågor och utbildningsmetoder.” – PCC Derek Ledda, 4 C5

”…Det här är det mest berikande och värdefulla 
man får uppleva som utbildare inom Lions. Att få använda den här underbara
och unika utbildningen för att utveckla lionledare från hela världen kommer att
vara nästa möjlighet och en spännande utmaning.” – PDG och GLT-
områdesrådgivare Ravi Manuja, 321 D

”Jag uppskattar verkligen allt som LCI har gjort för att starta FDES-
programmet och förbättra våra färdigheter som instruktörer…Kursplanen var
spännande och den har lärt mig att använda olika resurser för att göra oss till
bättre lioninstruktörer.” – PDG Nishat Parveen Huq, 315 B1

”Det har varit en fantastisk upplevelse… Under mina år som lionmedlem har jag
deltagit i seniorledarkursen, utvecklingsinstitut för instruktörer och flera online
webbseminarier…Informationen uppdateras hela tiden så att vi kan ge
medlemmarna den senaste tekniken. Jag vill tacka alla för att jag fick möjlighet
att delta i programmet.” – PDG Lesley Lyons, 201 Q1

Är du intresserad av att delta i nästa FDES? Håll utkik efter mer information
från Leadership Division tidigt under 2015 - 2016!

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


Lions utbildningscenter för dig
Har du skapat ditt onlinekonto i Lions utbildningscenter (LLC)? Då är du med bland mer än 10 000 medlemmar som har nytta av
ledarresurser online. OM du inte gjort det än, varför inte – av vilket skäl?

Vi uppmuntrar alla medlemmar att skapa ett konto och börja utnyttja Lions onlinekurser.

Med kurserna kan du:
• Uppgradera eller friska upp dina färdigheter,
• Bekanta dig med viktiga ledarkoncept, villkor och strategier,
• Lära dig i din egen takt,
• Genomföra kurser 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året,
• Studera informellt och i en interaktiv, webbaserad miljö - bekvämt i hemmet,
• Repetera kurser tills du känner dig säker med dina nya färdigheter.

Dessutom betyder deltagande i kurser för dem som vill få en ledarroll:
• Du visar andra att du är motiverad.
• Du får mycket tillbaka för din investering eftersom bättre färdigheter gör dig till en effektivare ledare.
• Det främjar självdisciplin.
• Det utvecklar dina kommunikations- och ledarfärdigheter.
• Det stärker individer och därmed organisationen.
• Det bidrar till både personlig och yrkesmässig utveckling.

Du skapar enkelt ett konto med ditt medlemsnummer. Gå till Lions utbildningscenter på LCI:s webbplats där det finns en
instruktionsvideo, en lista med tillgängliga kurser, vanliga frågor , och skapa ett konto och en inloggning i dag!

”Jag har inte tid att genomföra kurser på LLC.”
”Jag har inte gått några andra ledarkurser och har nu en ledarpost, så jag behöver inte genomföra några kurser på LLC.”

”Jag visste inte att det fanns utbildningsmöjligheter genom Lions Clubs International.”
”Jag har inte gått några kurser på flera år och jag vet inte om jag klarar av kursarbetet.”

Leadership Divisions webbseminarier fortsätter att vinna en global publik 
”Jag är övertygad om att detta webbseminarium hjälper mig på posten som medlemsordförande och i privatlivet.”–
Lionmedlem Sharon W. Axelberg, distrikt 31-H

Lionmedlemmen Sharon talar om webbseminariet Ta hand om dina medlemmar: Bygg starka team som presenterades av
Leadership Division i mars 2015. I Ta hand om dina medlemmar funderade lionmedlemmarna över vilka ledarkompetenser
som främjar starka team såsom empati, konflikthantering, göra förändringar och stärka banden.

Ta hand om dina medlemmar var ett av tio ämnen som erbjöds via ledarwebbseminarium i år. Innehållet till alla
webbseminarier utvecklas tillsammans med lionmedlemmar på alla nivåer. Ämnen väljs utifrån idéer från lionmedlemmar
runtom i världen. När det gäller Ta hand om dina medlemmar tillfrågades zonordförande och GLT-medlemmar om
exempel på positiva och problematiska lionteamsituationer. Fallstudier baserade på dessa togs med i innehållet för att gås
igenom av alla deltagare.

Att relevanta webbinarieämnen presenteras med hjälp av praktiska exempel är ett skäl till att deltagandet i
ledarwebbseminarier har ökat dramatiskt i år. Hittills har deltagandet fördubblats jämfört med förgående år, med cirka 450
medlemmar för varje ämne.

Ett annat skäl till att dessa webbseminarier är så populära kan vara att onlineinlärning är inne numera. Sättet att lära sig
förändras när institutioner och elever förändras till klassrum online och kurser kan ges oavsett tid och avstånd. Som en
global organisation hänger vi med! Från specifik utbildning för tjänstemän till ämnen som väcker brett intresse, såsom
harmoni mellan generationer, konfliktlösning, projektledning och att definiera din nästa dröm för Lions, finns det säkert ett
ledarwebbseminarium som intresserar dig!

Se till att besöka sidan för webbseminarier på LCI:s webbplats för ta del av schemat för 2015 - 2016. Upptäck vad
tusentals lionmedlemmar redan vet - att dessa webbseminarier kan öka din kunskap, dina färdigheter och förmåga att leda
— allt under en rolig interaktiv entimmessession.

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/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/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/faq-llc.pdf


Lysande idé 
Letar du efter ett sätt att lägga in olika perspektiv i dina utbildningssessioner? Varför
inte bjuda in lionmedlemmar i olika åldrar och/eller leomedlemmar till nästa
utbildningsevenemang. GLT-områdesledare Tim Irvine, MD-201 genomförde nyligen
ett regionalt Lions ledarskapsinstitut som hade en bra blandning av lionmedlemmar.
Tre leo- och tre lionmedlemmar i tjugo- respektive trettioårsåldern deltog i 3-
dagarsinstitutet. Att ta med deltagare från olika åldersgrupper gav helt nya perspektiv
på utbildningen, och gav dessutom mycket mer energi och liv åt sessionerna. Uppmuntra
lionmedlemmar i alla åldrar och leomedlemmar att delta i era utbildningar i distriktet
och multipeldistriktet. En skiftande deltagargrupp leder till mer entusiasm, kreativitet
och nya idéer.

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 ledarutvecklingsinsatser. Om du har en Lysande idé, förslag till kommande
nummer eller specifika ämnen som du skulle vilja ta upp i nästa nummer (au-
gusti 2015) vill vi att du hör av dig till oss. Dina kommentarer är välkomna på
leadership@lionsclubs.org.

Om dina insatser inspirerar andra att drömma mer, 
lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en ledare.

John Quincy Adams, tidigare amerikansk president

LN40 SW 4/15

mailto:leadership@lionsclubs.org

