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Utmärkelsen Lions stolthet  

Vanliga frågor 

 
1. Vad är utmärkelsen Lions stolthet? 

Utmärkelsen Lions stolthet är ett exklusivt program som har utformats för att ge erkänsla till distriktsguvernörer 

som uppnår en konsekvent medlemstillväxt under verksamhetsåret 2014-2015. Distriktsguvernörer kan erhålla 

upp till två tassar för medlemstillväxt och två tassar för att de lägger till chartermedlemmar i distriktet. När den 

första tassen erhålls får distriktsguvernören ta emot en Lions stolthetsnål på vilken han/hon kan fästa sin(a) 

tass(ar). 

 

2. Hur kan en distriktsguvernör erhålla en nål och tassar? 

Det finns två sätt för distriktsguvernören att erhålla en nål och tassar: 

1) Medlemstillväxt i existerande klubbar 

o Guld: Positiv tillväxt som är högre än distriktets 5-åriga genomsnitt 

o Silver: Positiv tillväxt som är lägre än distriktets 5-åriga genomsnitt 

o Brons: Negativ tillväxt som är bättre än distriktets 5-åriga genomsnitt 

2) Chartermedlemmar 

o Guld: Minst 1 ny klubb och fler chartermedlemmar än distriktets 5-åriga genomsnitt 

o Silver: Minst 1 ny klubb och lika många eller färre chartermedlemmar än distriktets 5-åriga 

genomsnitt 

 

3. När kan en distriktsguvernör erhålla en nål och tassar? 

Distriktsguvernörer kan erhålla en nål och tass för medlemstillväxt och för antal chartermedlemmar i slutet av 

period 1, den 31 oktober 2014, och i slutet av period 2, den 30 juni 2015. 

 

4. Hur beräknas det 5-åriga genomsnittet? 

Det 5-åriga genomsnittet är baserat på verksamhetsåren från 2010 och till och med 2014. Medlemstillväxt och 

tillagda chartermedlemmar mellan den 1 juli – 31 oktober och den 1 november – 30 juni varje år, beräknas totalt 

och i genomsnitt.  

 

5. Hur beräknas utmärkelserna? * 

• Period 1: 1 juli 2014 - 31 oktober 2014: Utmärkelserna för period 1 beräknas baserat på Cumulative-

rapporten för oktober och jämförs med det 5-åriga genomsnittet. Distriktsguvernörer kan bedöma sin 

framgång genom att jämföra kolumnen för "verksamhetsperiodens tillväxt/minskning" och kolumnen 

för "chartermedlemmar" med den 5-åriga genomsnittsrapporten varje månad.  

• Period 2: 1 november 2014 - 30 juni 2015: Utmärkelserna för period 2 beräknas baserat på tillväxten 

mellan den 1 november 2014 och den 30 juni 2015. Av den anledningen beräknas utmärkelserna baserat 

på Cumulative-rapporten rapporten för juni 2015 minus Cumulative-rapporten för oktober 2014. 

Distriktsguvernörer kan bedöma sin framgång genom att jämföra kolumnen för "verksamhetsperiodens 
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tillväxt/minskning" och kolumnen för "chartermedlemmar", minus korresponderande kolumner från 

Cumulative-rapporten för oktober, jämfört med den 5-åriga genomsnittsrapporten. 

* Minst en klubb måste bildas under perioden för att tillgodoräknas under kategorin chartermedlem. 

 

6. När måste nya medlemmar skickas in till LCI för att tillgodoräknas? 

Elektroniska medlemsrapporter tas emot fram till midnatt, lokal tid i Chicago, på periodens sista dag. 

Charteransökningar och månatliga medlemsrapporter bearbetas i den ordning de kommer in. Därför måste 

tillägg som skickas in per post skickas in i god tid, så att de kan handläggas under önskad period. Sista datum för 

pappersrapporter är enligt följande, men det finns inga garantier att de kommer att hinna handläggas om de tas 

emot mot slutet av perioden: 

Sista datum För pappersrapporter 

Period 1: fredag den 31 oktober 2014  Fredag den 31 oktober 2014 kl: 16.00 lokal 

tid i Chicago 

Period 2: tisdag den 30 juni 2015 Tisdag den 30 juni 2015 kl: 16.00 lokal tid i 

Chicago* 

*Charteransökningar måste tas emot före arbetsdagens slut den 20 juni
 
för att kunna handläggas för 

verksamhetsåret 2014-2015. 

 

7. Om en ny medlem går med i en befintlig klubb under första perioden, men klubbsekreteraren inte registrerar 

den nya medlemmen förrän efter 31 oktober, räknas då medlemmen in i första eller andra perioden? Och om 

en ny klubb bildas under den första perioden, men några av medlemmarna inte registreras förrän efter 31 

oktober, räknas då chartermedlemmarna in i första eller andra perioden?  

Nya medlemmar som läggs till i befintliga klubbar och chartermedlemmar som läggs till efter 31 oktober räknas 

in i andra perioden som slutar 30 juni 2015 då de syns på den månatliga cumulativerapporten.  

 

8. Hur vet distriktsguvernörer om de kommer att få en nål och/eller en tass? 

Ett e-postmeddelande skickas till distriktsguvernörer som kvalificerar för utmärkelsen under varje period. 

 

9. Hur distribueras utmärkelserna? 

Efter slutet av varje period postas utmärkelser till de distriktsguvernörer som kvalificerat.  

 

10. Hur kan distriktsguvernörer erhålla presidentmedaljer som en del av utmärkelseprogrammet Lions Stolthet? 

Distriktsguvernörer som erhåller två eller fler guldtassar får en presidentmedalj.  Distriktsguvernörer som 

erhåller fyra guldtassar får också fyra ledarskapsmedaljer att ge till sitt team. 

 

11. Om jag inte erhåller en utmärkelse under första perioden, kan jag fortfarande erhålla en utmärkelse under 

nästa period? 

Ja. En distriktsguvernör kan erhålla utmärkelser under en eller båda perioderna i programmet.  
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12. Varför är kvalifikationen för att starta en ny klubb baserad på antalet chartermedlemmar och inte på antalet 

nya klubbar? 

LCI har identifierat en korrelation mellan antalet chartermedlemmar och den nya klubbens överlevnadsförmåga.  

Genom att basera utmärkelsen på antalet chartermedlemmar försöker vi säkerställa bärkraftiga klubbar. 

 

13. Var hittar jag den medlemsstatistik jag behöver för att räkna ut status för min utmärkelse? 

På webbsidan för utmärkelsen Lions stolthet finns en rapport över distriktets 5-åriga genomsnitt. Distrikten kan 

även titta i Cumulativerapporten, som finns på LCI:s webbplats för att se antalet nya chartermedlemmar och 

medlemstillväxt under en viss månad. 

 

14. Hur får jag mer information om programmet? 

Skicka frågor till följande e-postadress: LionsPride@lionsclubs.org. 

 

 


