
Välkommen 2014!       
Det är ett helt nytt år. Många av oss har avgett löften att
förbättra oss under 2014, men nu är det också dags att
fokusera på att bli en bättre lionledare. Som ledare av vår
fantastiska organisation har vi en önskan att uppnå mer under
2014, att närma oss målet att förverkliga vår dröm. Det finns
några saker som vi kan kontrollera och som kan hjälpa oss på
vägen dit eller som kan förbättra vår ledarskapsförmåga.

Här kan ni få fundera över fem saker som ni kan lova att göra
för att bli bättre lionledare.

• Glöm inte era styrkor. Vi tänker normalt på att göra
förbättringar genom att rätta svagheter, men de bästa
ledarna utmärker sig med att de besitter fantastiska
styrkor. Det här betyder inte att det inte är bra att rätta
till en svaghet eller brist, men tänk på de bästa ledarna
du träffat på. Det är troligt att de var utmärkta tack
vare något de gjorde speciellt bra. Identifiera dina starka
sidor och lär dig hur du ska utnyttja och bygga vidare
på dem. 

• Kommunicera mer kraftfullt. Ditt främsta
kommunikationsverktyg som lionledare är språk.
Använd meningsfulla metaforer, berättelser om
personliga erfarenheter och exempel på bästa
arbetssätt för att illustrera vad du vill säga. Förbättra
ditt ordförråd och integrera viktiga Lions-budskap så
att det blir mer intressant och spännande att lyssna
på dig. Glöm inte ditt tonfall, betoning och även
ickeverbal kommunikation. Allt bidrar till om du ger
ett kraftfullt intryck.

• Anta en ledarroll om det behövs en förändring. Tag
initiativet och led verksamheten till en förändring.
Inget säger så mycket om stort ledarskap som att
leda en positiv avsiktlig förändring som leder till
förbättringar. Det krävs inte så mycket ledarskap 
att bibehålla status quo. Att anta en viktig roll i en
förändringsinsats ger dig en plattform att göra ditt
bästa som lionledare i år.

• Visa att du värnar om och bryr dig om andra. Lions
ledarskap handlar om att utöka din organisation 
så att vi kan fortsätta att ge humanitär service till
många behövande under många år framöver. Vi är
en organisation med frivilliga och det är svårt att
vara en effektiv ledare om medlemmarna inte
känner att du bryr dig. Under 2014 bör du
anstränga dig för att visa att du gör det. Sluta att
göra andra saker när du är tillsammans med andra -
skicka inte e-post, SMS:a, eller ge uppmärksamhet
åt någon annan eller något annat. Ge din odelade
uppmärksamhet. Det är väldigt enkelt: våra
medlemmar är viktiga: Missa inte en möjlighet att
visa dem det.

• Var en positiv förebild. Som lionledare håller man
ögonen på dig. Lionmedlemmar fokuserar på ditt
beteende för att bedöma din trovärdighet och
bestämma om du är värd att de följer dig.
Potentiella ledare håller koll på dig för att se vad
ledarskap inom Lions handlar om och få veta om
det är något för dem att sikta på. De som inte är
medlemmar uppmärksammar dig för att få veta vad
Lions Clubs International handlar om – och
bedöma om medlemskap i en lionklubb är något för
dem. Oavsett vad du säger, eller vad du skriver, är
det viktigast att du föregår med gott exempel. Se till
att ditt beteende motsvarar hur du vill vara.

Om du bestämmer dig för att bli en ännu bättre lionledare
i år kan det ge fantastiska resultat då du uppfyller dina
drömmar och stödjer andra att uppfylla sina.

Gott Nytt År!
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2013 - 2014 års vice distriktsguvernörer/
DG-Elects utbildningsprogram
Förberedelserna för våra 2013 - 2014 års vice distriktsguvernörer/DG-
Elect är på gång. Årets program består av fyra utbldningskomponenter
som ges genom samarbete mellan gruppledarna för 2014 års DGE-
seminarium, globala ledarskapsteamet (GLT) och LCI, med aktivt
engagemang av globala medlemsteamet (GMT).

Första utbildningsfasen, Individuellt lärande med vädledning, har 
genomförts i december. Utbildningsfasen bestod av tre uppgifter som
fokuserade på att välja effektiva distriktsteamsmedlemmar, utveckla
strategiska mål för ledarutveckling och medlemstillväxt samt
handlingsplaner. Varje uppgift avslutas med en online bedömning 
av inlärningen.

Multipeldistriktsutbildning, som genomfördes av GLT på
multipeldistriktsnivå fokuserade på praktiska ämnen såsom viktiga
ledarfärdigheter och information relaterad till distriktets administrativa
ansvarsområden. GLT-MD uppmuntras att komplettera detta schema för
att uppfylla specifika regionala behov.

Den tredje komponenten är GLT-områdesutbildning, som genomförs i
januari och februari 2014. Under ledning av alla GLT-områdesledare ger
den här utbildningen våra tillträdande guvernörer möjlighet att dela och
förfina de mål och planer som fastställdes i komponenten Individuellt
lärande med vädledning. Under detta endagsseminarium ger GLT-
områdesledare och GMT-områdesledare direkt vägledning för att
säkerställa att varje mål är SMART (specifikt, mätbart, absolut nåbart,
realistiskt, tidsbundet) och att motsvarande handlingsplaner utvecklats
med eftertanke. Genom att delta i denna utbildning kan alla våra nya
distriktsguvernörer, GLT och GMT inleda verksamhetsåret 2014 - 2015
med att arbeta i samma riktning enligt den gemensamma handlingsplanen.

2013 - 2014 års utbildningsprogram kulminerar med den sista
komponenten, DG Elect-seminariet 2014 i Toronto, Ontario, Kanada, 
2 - 4 juli 2014. DG-Elect från hela världen kommer att träffas under tre
dagar med interaktiva klassrumsseminarier och informationssessioner.
Utöver att lära sig om 2014 - 2015 års internationella tema och
prioriteringar, kommer tillträdande guvernörer att ge igenom ett flertal
viktiga ledarfärdigheter och dela med sig av idéer, problem, erfarenheter
och planer. Det kunniga, erfarna och entusiastiska teamet av gruppledare
kommer vara instruktörer för DG Elect-seminariet 2014.

Vi önskar 2014 - 2015 års distriktsguvernörer lycka till med
förberedelserna för en framgångsrik ämbetsperiod!

För mer information, besök DGE-seminariesidan på LCI:s webbplats.

Zon- och region- 
ordförandes ansvarsområden 
i GLT 
Som aktiva medlemmar i GLT på
distriktsnivå har region- och
zonordförande tilldelats den viktiga
uppgiften att hitta och utveckla
potentiella ledare på zon- och
klubbnivå.

Alla region- och zonordförande måste
ha kännedom om alla de olika
ledarskapsprogrammen, verktyg 
och resurser som finns för att
uppmuntra potentiella lionledare 
att utnyttja den mest lämpliga
utbildningen. Genom att utforska 
vad som finns tillgängligt på
utbildningscenter på LCI:s webbplats,
kan dessa ordförande samarbeta mer
effektivt med andra medlemmar av
GLT-D samt rekommendera och
anordna relevant distriktsutbildning.

Som viktiga länkar mellan distrikt och
utsedda klubbar måste region- och
zonordförande prioritera utbildning
av klubbtjänstemän. GLT-D ska
säkerställa att ett utbildningsschema
för tillträdande tjänstemän etableras
tidigt så att alla tillträdande tjänstemän
får utbildning innan deras tjänsteperiod
börjar. Även om januari markerar att
vi kommit till mitten av 2013 - 2014
års verksamhetsår är det inte för tidigt
att planera för effektiv förberedelse av
klubbledare för 2014 - 2015.

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/international-convention/about-the-convention/dge-seminar.php


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

Afrika Europa 
USA, tillhörande 

områden, Bermuda och 
Bahamas

Indien, södra Asien, 
och Mellanöstern

Orienten 
och sydöstra Asien

3 - 5 februari 2014

Tunis, Tunisien

Antal platser: 35 
(Engelska och franska)

8 - 10 februari 2014

Budapest, Ungern

Antal platser: 75 
(Engelska och 

franska)

8 - 10 mars 2014

Oak Brook, USA

Antal platser: 150, 
(Engelska och franska)

19 - 21 april 2014

Mumbai, Indien

Antal platser: 
100 (Engelska)

17 - 19 maj 2014

Beijing, Kina

Antal platser: 70
(Engelska, japanska, 

kinesiska och koreanska)

Syftet med Lions avancerade ledarskapsinstitut är att ge lionledare en möjlighet att förbättra sina färdigheter
som förberedelse för ledaransvar på zon-, region- och distriktsnivå.

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

Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

15 - 17 mars 2014
Wellington, Nya Zeeland

Antal platser: 50 (Engelska)

Syftet med Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lionmedlemmars färdigheter
för ledarmöjligheter på klubbnivå, som posten som klubbpresident.

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

Afrika Sydamerika, Centralamerika, Mexiko
och öarna i Karibiska havet

2 - 5 februari 2014

Tunis, Tunisien
Antal platser: 20

(Engelska och franska)

25 - 28 april 2014

Santa Marta, Colombia
Antal platser: 20

(Spanska och portugisiska)

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

Ledarutvecklingsprogram
Det finns åtta institut kvar under verksamhetsåret 2013 - 2014. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) avser 
att förbereda lionmedlemmar för ledarposter på klubbnivå, Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI) avser att förbereda
lionmedlemmar för ledarposter på distriktsnivå, och utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) fokuserar på att utveckla och
utöka duktiga lionmedlemmars förmåga. Mer information om de olika typerna av institut och ansökningsformulär finns här.
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. Normalt ska ansökningar vara inne till
Institutes & Seminars Department cirka 10 veckor före institutets startdatum. Uppmuntra lämpliga lionmedlemmar i ert
område att söka till dessa institut!

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


Ansökningstid: 
Lions regionala
ledarskapsinstitut 2014 - 2015
Programmet Lions regionala
ledarskapsinstitut gör det möjligt för
multipeldistrikt och enkeldistrikt att
söka anslag och erhålla kursplan för
lokala utbildningsinstitut. Kursplanen
för Lions regionala ledarskapsinstitut
är baserad på kursplanen för de
ledarskapsinstitut som Lions Clubs
International sponsrar.

Programmet kan få anslag med upp
till USD 10 000 för första- och
andragångssökande, och upp till
USD 7 500 för sökande som har fått
anslag 3 eller fler gånger. GLT-
koordinatorer för multipeldistrikt och
enkeldistrikt får e-post i slutet av
januari med information om att
ansöka om anslag för ett eget Lions
regionala ledarskapsinstitut. För att
Leadership Division skall kunna
behandla ansökan måste den
kompletta ansökan för 2014 - 2015
vara avdelningen tillhanda senast den
30 april 2014. För mer information
eller svar på frågor om detta
utbildningsprogram, kontakta oss.

Webinarium om etik utbildar lionmedlemmar om LCI:s policy
för etisk standard och uppförande
Den internationella styrelsen skapade Lions arbetsgrupp för etisk
överensstämmelse och ledning för att granska och rekommendera
acceptabla ordningsregler för lionmedlemmar på klubb- och distriktsnivå.
En av arbetsgruppens rekommendationer var att öka lionmedlemmarnas
kännedom om LCI:s befintliga
etiska standarder. Till stöd för
denna insats har Leadership
Division utvecklat och presenterat
webinariet ”LCI:s etik och roll 
som ledare” i oktober. 

Under fyra sessioner, (två på
engelska, två på spanska), lärde
sig 250 deltagare om de fyra
hörnstenarna för LCI:s policy för
etisk standard och uppförande,
lionledarnas roll på den etiska
arenan, hur man identifierar ett potentiellt etiskt problem och de
omfattande resurser som finns för alla medlemmar angående LCI:s etiska
policyer, regler och förväntningar.

Nedan finns några skäl för att förstå den etik som lionmedlemmar listade
under webinariet: 

• Etik är nyckeln till allt positivt ledarskap och hur man på våra
hemorter ser på oss som en organisation,

• Sätter oss i en bra dager för att de vi försöker hjälpa ska lita på oss,
• Hjälper oss att hjälpa andra blomstra,
• Sätter upp våra moraliska ramar,
• Sammanfattar vårt engagemang för integritet, lojalitet och heder i
relation till klubben och samhället,

• Binder oss samman,
• Visar att vi har transparens i våra aktiviteter.

Inspelningar av webinariet och en bildpresentation finns på LCI:s 
online webinariesida. Fler webinarier planeras av Leadership Division
under 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 

Se till att gå in på LCI:s webbplats, sidan för webinarieregistrering för att
boka din plats nu!

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


Lysande idé 
Letar du nya utbildningsidéer för tillträdande
klubbpresidenter? Nu behöver du inte leta
längre! Andra vice distriktsguvernören 
Paul Stafford från distrikt 105E har
rapporterat framgång med
Presidentutbildningsprogrammet Quick 
Start. Målet med detta program är att ge
tillträdande presidenter kunskap, expertis och
självförtroende att vara effektiva i deras
roller. Syftet med utbildningen är:

• Alla distriktets klubbpresidenter för
det kommande året ska kunna
förklara distriktsguvernörens vision
för distriktet.

• Presidenterna ska diskutera och förstå
ansvarsområdena för deras roller.

• Alla presidenter kan ange
ansvarsområden och skyldigheter för
klubbsekreterare och kassör.

• Individuellt ledarskap och utveckling
behöver identifieras.

Den här utbildningen kräver inte så mycket
tid – cirka 2,5 timmar. Fördelarna som hittills
angetts innefattar att ge tillträdande
presidenter möjlighet att dela idéer, kunskap
och erfarenhet, och ett ökat självförtroende
bland deltagarna att genomföra positiva
förändringar och förbättra ledarnas
prestationer. Vilken lysande idé att ge
tillträdande klubbpresidenter den kunskap
och det självförtroende de behöver för att
lyckas i ett informativt, effektivt och
interaktivt format.

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

Stora ledare definieras inte genom avsaknad av svaghet, 
utan snarare av uppvisande av klara styrkor. 

John Zenger (journalist)
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Utbildningsverktyg: Berätta en
historia 
Berätta en utbildningshistoria är ett
effektivt sätt att fånga och behålla
deltagarens uppmärksamhet. Medan
deltagarna tar till sig informationen och
handlingen i historien fungerar inte
förmågan att bedöma och distraherande
inre röster håller tyst. En historia kan
användas i början av eller under sessionen
för att återfå deltagarnas uppmärksamhet. Tänk på att ett normalt
uppmärksamhetsspann för din publik bara är 10 - 15 minuter. Men
normalt är publiken helt engagerad när den lyssnar på en historia.

En av Aisopus fabler, Haren och hunden, kan exempelvis användas
när man fokuserar på motivation under en utbildningssession 
som handlar om att se till värdet av incitament och olika slags
personlig motivation. 

En hund skrämde upp en hare ur dess gömställe men gav upp jakten
efter en lång kapplöpning. En flock getter som såg hunden stanna

gjorde narr av den och sa: “Den mindre av er är den snabbaste
löparen.” Hunden svarade: “Ni förstår inte skillnaden mellan oss. Jag

sprang bara för min mat, men haren sprang för sitt liv.”
Moralen i historien: Incitament sporrar till att anstränga sig.

Vid val av historia för en utbildning, beakta följande tre krav: Den
måste vara relevant för utbildningsmålet eller ett av sessionens syften.
Den måste vara relaterad till orsakerna till att deltagaren deltar i
utbildningsprogrammet. Den måste också vara kort nog att behålla
deltagarens uppmärksamhet för att förstå poängen. 

Att använda historier under en utbildningssession ökar inte bara
engagemanget och uppmärksamheten hos eleverna, utan ökar
normalt vad de minns av sessionens innehåll. Prova att använda det
här utbildningsverktyget och se själv fördelarna.

mailto:leadership@lionsclubs.org



