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LEOKLUBBPROGRAMMETS RÅDGIVANDE KOMMITTÉ 
 

LIONMEDLEM Kvalifikationer och nomineringsformulär för verksamhetsåret 2016-2017 

 

 

 

LEOKLUBBPROGRAMMETS RÅDGIVANDE KOMMITTÉ 

Syftet med leoklubbprogrammets rådgivande kommitté är att ge en panel av leomedlemmar och lion-

medlemmar möjlighet att representera sitt respektive konstitutionella område i ärenden som handlar om 

leoklubbprogrammet. Panelen har en rådgivande funktion till Lions Clubs International under det att 

organisationen utvärderar frågor inom programmet. Frågor som påverkar programmet presenteras för Lions 

Clubs Internationals styrelse för övervägande och godkännande.  

 

 

SAMMANSÄTTNING 

Panelen består av två lionmedlemmar och två leomedlemmar från varje konstitutionellt område och Afrika. 

Varje år kommer en lionmedlem och en leomedlem från varje konstitutionellt område och Afrika att utses. 

Medlemmarna i panelen innehar sin respektive post i två år. 

 

 

KVALIFIKATIONER OCH HUVUDSAKLIGT ANSVAR FÖR LIONMEDLEM 

1. Vara en lionmedlem som har fullgjort sina skyldigheter i en aktiv lionklubb. 

2. Inneha goda kunskaper om principer och rutiner för leoklubbar och inom leoklubbprogrammet. 

3. Inneha goda kunskaper om leoklubbprogrammets resurser från Leo Club Program Department Lions 

Clubs International och lokala resurser. 

4. Sammanträda med panelen flera gånger per år via webbkonferens eller personligen i samband med 

deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress. 

5. Hålla sig informerad om de senaste nyheterna inom leoklubbprogrammet. 

6. Vara officiell kontaktperson mellan den rådgivande panelen, leodistriktet/multipeldistriktet och LCI. 

7. Vara rådgivare till Leo Club Program Department när avdelningen utvärderar och planerar leoaktiviteter. 

 

 

Lionmedlemmar skall även vara en av följande: 

 Sittande leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidat kan komma från ett enkeldistrikt, ett 

multipeldistrikt eller ett distrikt i ett multipeldistrikt. 

 Tidigare leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidat måste ha varit leoordförande i distrikt 

eller multipeldistrikt inom de två senaste verksamhetsåren före det verksamhetsår han/hon 

nomineras. 

 

Kandidaten måste ha inrapporterats som ordförande till Leo Club Program Department vid det internationella 

huvudkontoret. Företräde kommer att ges till kandidat som är sittande leoordförande i distrikt eller 

multipeldistrikt. 
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NOMINERINGSPROCESS FÖR LIONMEDLEM 

Nomineringar måste göras på det officiella nomineringsformuläret som därefter ska undertecknas och 

skickas in till Leo Club Program Department vid det internationella huvudkontoret, formuläret måste vara 

avdelningen tillhanda senast den 15 januari. Observera att nomineringar som erhålls efter detta datum inte 

kommer att beaktas. 

  

Sittande och tidigare leoordförande i multipeldistrikt nomineras och godkänns av sittande guvernörsråds-

ordförande. Multipeldistrikt kan endast nominera en kandidat per verksamhetsår. 

Sittande och tidigare leoordförande i distrikt nomineras och godkänns av sittande distriktsguvernör. 

Enkeldistrikt och distrikt kan endast nominera en kandidat per verksamhetsår. 

 

Alla som nomineras bör även skriva och skicka in ett personligt brev på högst 800 ord, vilket beskriver 

följande: 

 Den nominerades erfarenhet inom leoklubbprogrammet. 

 Hur den nominerades erfarenhet bidrar till att han/hon kommer att vara en effektiv medlem i panelen. 

 Skäl till att den nominerade önskar vara medlem i den rådgivande panelen. 

 All övrig information den nominerade anser lämplig och som kommer att vara till hjälp i 

nomineringsprocessen. 

 

Det personliga brevet bör skickas in tillsammans med det officiella nomineringsformuläret. 

 

URVALSPROCESS 

Leo Club Program Department kommer att sammanställa nomineringsformulären och presentera dem i 

kommittén för serviceaktiviteter, för granskning och utnämning vid den internationella styrelsens möte i 

mars/april 2017. Kommittén för serviceaktiviteter väljer också en lionmedlem, och en leomedlem per 

konstitutionellt område som suppleanter i den händelse en ledamot av kommittén inte kan fullgöra sin 

tvåårsperiod. 

 

 

PANELENS VERKSAMHET 

Panelens medlemmar delar med sig av idéer med varandra och LCI via e-post och LCI ordnar 

telefonkonferenser med panelen. Panelens medlemmar kan även sammanträffa personligen flera gånger per 

år när de redan har planerat att delta i ett forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress. LCI:s personal 

tillhandahåller stöd för att panelens medlemmar ska kunna kommunicera med klubbmedlemmarna i 

respektive område. Dessutom kommer namn och e-postadress till varje panelmedlem att publiceras på LCI:s 

webbplats, för att därmed underlätta kommunikationen mellan panelens medlemmar och 

klubbmedlemmarna i respektive område.  
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LEOKLUBBPROGRAMMETS RÅDGIVANDE KOMMITTÉ 

LIONMEDLEM Nomineringsformulär 

 

För en ämbetsperiod på två år från den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2019. 

Nomineringar måste göras på det officiella nomineringsformuläret, därefter undertecknas och skickas in Leo Club 

Program Department och måste vara avdelningen tillhanda senast den 15 januari. Skriv tydligt. 

Information om den nominerade: 

Förnamn       Efternamn        

Lionklubbens namn         Klubbnummer      

Yrke         Distrikt/Multipeldistrikt      

Liontitel 2016-2017       Antal år som lionmedlem     

Gatuadress          Ort       

Postnummer       Land          

Telefonnummer      E-post          

1. Beskriv uppdrag inom frivilligarbete och/eller yrkesliv som kvalificerar den nominerade till denna post. Bifoga 
ytterligare blad vid behov. 

 

 

 

 

 

 

2. Ange ungefärligt antal timmar per vecka som den nominerade kan ägna denna post.  

 

 

 

 

 

3. Kan den nominerade åta sig att sammanträda med panelen flera gånger per år via webbkonferens och/eller 

personligen i samband med deltagande i forum, distriktsmöte/riksmöte eller kongress?  JA        NEJ 

 

4. Kan den nominerade inneha sin post i två år?  JA   NEJ 

 

5. Ange något som kan komma att begränsa den tid eller energi den nominerade kan bidra med.  

 

 

 

 

6. Kom ihåg att bifoga den nominerades personliga brev tillsammans med detta nomineringsformulär.  
 
 

                  Fyll i båda sidor av detta formulär  
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ENDAST FÖR LIONMEDLEM SOM NOMINERAS  

Jag, Lion _________________________________, har läst igenom kvalifikationer och huvudsakliga ansvarsuppgifter 

för panelmedlem i leoklubbprogrammets rådgivande kommitté och jag samtycker till att utföra dem efter bästa 

förmåga. 

________________________________________________________________ __________________________________ 

  Den nominerades namnteckning      Datum 
 

 
 

ENDAST FÖR DISTRIKTET  

Ovanstående lionmedlem har nominerats till panelmedlem i leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för perioden 

den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2019. 

Distriktsguvernör               
        Namn textat  

________________________________________________________________ __________________________________ 

    Namnteckning       Datum 
 

 
 

ENDAST FÖR MULTIPELDISTRIKTET  

Ovanstående lionmedlem har nominerats till panelmedlem i leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för perioden 

den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2019. 

Guvernörsrådsordförande              
        Namn textat 

________________________________________________________________ __________________________________ 

    Namnteckning       Datum 
 

 

Skicka in det kompletta formuläret senast den 15 januari till: 

 

Lions Clubs International  

Leo Club Program Department  

300 W. 22nd Street  

Oak Brook, Illinois 60523-8842 

USA  

Telefon: 630-571-5466  

Fax: 630-571-1692  

E-post: leo@lionsclubs.org 
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