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Gratulerar till din utnämning till distriktets jubileumskoordinator! Ditt ledarskap är nyckeln till framgångarna för vårt 
hundraårsjubileum.  

Översikt över hundraårsjubileet 
Vårt hundraårsfirande uppmärksammar våra 100 år av humanitära hjälpinsatser. Programmet inleddes i juli 2014 och 
pågår till och med juni 2018. Lions medlemmar runtom i världen är med i firandet, genom att tillhandahålla hjälpinsatser 
och inspirera andra att hjälpa till.  

Leda genom hjälpinsatser  
Lions motto är "Vi hjälper". Hundraårsjubileets hjälputmaning är ett upprop till alla medlemmar att 
göra insatser, så att vi tillsammans kan hjälpa mer än 100 miljoner människor. Lions klubbar deltar 
genom att genomföra minst ett projekt inom områdena ungdom, hungersnöd, syn och miljö under 
varje år av firandet.  

Bjud in för att göra skillnad 
Lions medlemmar bjuder in andra människor att bli medlemmar, så att vi kan hjälpa ännu fler 
människor. Klubbarna uppmuntras att sätta upp målet att rekrytera minst tre nya medlemmar och 
distrikten att bilda minst en ny klubb varje år under hundraårsfirandet. Hundraårsjubileets med-
lemsutmärkelser ger erkänsla till Lions medlemmar och klubbar för att ha rekryterat nya med-
lemmar, bildat nya klubbar samt behållit dessa medlemmar och klubbar aktiva. Vi uppskattar att 
varje medlem kan hjälpa i genomsnitt 50 människor. Om vi kan nå eller överträffa målet avseende 
totalt antal medlemmar vid slutet av hundraårsfirandet kan vi hjälpa ytterligare 2,4 miljoner människor.   

Kontakt med det lokala samhället 
Lions klubbar är engagerade på sina respektive hemorter genom hjälpinsatser och hundraårsfirande. 
Hundraårsjubileets bestående projekt tillhandahåller mångåriga gåvor till det lokala samhället och 
ökar synligheten för Lions klubbar. Varje klubb uppmuntras att genomföra ett bestående projekt, 
vilket kommer att vara till nytta i det lokala samhället, från en parkbänk eller cykelställ, till en 
upprustad park, rent vatten, en hälsovårdsklinik eller skola.  

Frivilligstruktur för hundraårsjubileet 

 

Hundraårsjubileets handlingskommitté ger råd och hjälper den internationella styrelsen i formulering och genom-
förande av hundraårsjubileets planer. Handlingskommittén består av två medlemmar från varje konstitutionellt område 
plus Afrika, tillsammans med representanter från kommittéerna kongress, finanser och huvudkontorets verksamhet, 
medlemskap, PR och serviceaktiviteter. En lista över medlemmarna i kommittén finns på webbplatsen Lions100.org i 
avsnittet Om. 

Som jubileumskoordinator är du en del av et team frivilliga bestående av mer än 700 medlemmar runtom i världen, 
vilka stödjer hundraårsjubileets aktiviteter i multipeldistrikt och distrikt. Varje klubb uppmuntras att utse en 
hundraårsjubileets ordförande som samordnar jubileets aktiviteter. 
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Distriktskoordinatorns ansvar, aktiviteter och resurser 
Jubileumskoordinatorns ansvar är indelat i fyra områden: Utbilda, genomföra, kommunicera och rapportera. Aktiviteter 
och resurser för varje område finner du nedan. Alla resurser finns på webbplatsen Lions100.org. 

Utbilda Distriktskoordinatorn är en resurs när det gäller information och han/hon lär sig hela tiden nya 
saker om hundraårsjubileet och förmedlar dem i distriktet.  

Aktiviteter 
• Hålla sig uppdaterad om den senaste informationen om hundraårsjubileet samt resurser via nyhetsbrev för 

hundraårsjubileets koordinatorer och på webbplatsen Lions100.org. 

• Delta i utbildning för koordinatorer, forum i det konstitutionella området och distriktsevenemang.  

• Tillhandahålla utbildning om hundraårsjubileet till klubbarna.  

Koordinatorn kan även överväga att genomföra seminarier om hundraårsjubileet eller ställa ut information vid 
distriktsmötet, riksmötet och andra evenemang i området. 

Resurser 
• Lions100.org – Webbplatsen med information om hundraårsjubileet, till exempel presentationer, 

utbildningsmaterial och material att dela ut. 
• Hundraårsjubileets nyhetsbrev – Hundraårsjubileets nyhetsbrev skickas varje kvartal till alla medlemmar. 

Specifik information för jubileumskoordinator skickas varannan månad i ett särskilt nyhetsbrev. 

Genomföra Distriktets koordinator leder planering och genomförande av distriktets firande och aktiviteter. De 
stödjer även klubbar och ledare i distriktet när det gäller deras insatser kring hundraårsjubileet.  

Aktiviteter 
• Samarbeta med distriktsguvernören och distriktsrådet, leda planering och genomförande av hundraårsjubileets 

firande och aktiviteter i distriktet. 
• Motivera och hjälpa klubbarna, hundraårsjubileets ordförande och andra ledare i distriktet att planera och 

genomföra hundraårsjubileets aktiviteter och firande både i distriktet och i klubbarna. 
Koordinatorn kan även överväga att hjälpa till med planering och genomförande av aktiviteter i multipeldistriktet.  

Resurser 
• Klubbens planeringsvägledning för hundraårsjubileet – En vägledning som hjälper klubbarna att planera sina 

aktiviteter under hundraårsjubileet, till exempel hjälpinsatser, stödja medlemstillväxt, genomföra ett bestående 
projekt och annat firande.  

• Hundraårsjubileets videor – Detta är korta filmer om Lions Clubs Internationals bildande, expansion och 
bestående projekt och de kan användas som en del av hundraårsfirandet som inspiration till hjälpinsatser och 
bestående projekt.  

Kommunicera Distriktets koordinator är en viktig kommunikationslänk som tillhandahåller information till 
klubbar och ledare i distriktet.  

Aktiviteter 
• Uppmuntra och stödja hundraårsjubileets ledare i regioner, zoner och klubbar. 
• Kommunicera ut hundraårsjubileets syfte och mål till klubbarna. 

http://lions100.lionsclubs.org/SW/
http://lions100.lionsclubs.org/SW/about/newsletters.php
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/lions100/club-centennial-planning-guide.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SW/videos/
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• Informera om hundraårsjubileets nyheter och kommande viktiga datum via klubbesök och e-post. 
• Uppmuntra och stödja klubbarnas planering av hundraårsjubileets aktiviteter.  
• Stödja det globala medlemsteamet i att skapa medlemstillväxt och klubbutveckling.  
• Gå med i Facebookgruppen Lions 100 för hundraårsjubileets koordinatorer och dela med sig av inspiration och 

idéer (frivilligt). 
Fundera även över att samarbeta med PR-ordföranden i distriktet, för att hjälpa till att marknadsföra hundraårsjubileet 
till Lions medlemmar och till lokala media. 

Resurser 
• Lions berörande berättelser – Detta är korta artiklar om vår historia och viktiga program, vilka kan användas för 

att engagera medlemmar samt främja hundraårsjubileet i nyhetsbrev och vid möten. De kan även spridas till 
lokala tidningar för publicering. 

• Lions100 i sociala media – Lär dig mer om sociala media och hashtaggen #Lions100, genom att se exempel från 
Lions runtom i världen.  

Rapportera Rapporteringen fokuserar på viktiga aktiviteter under hundraårsjubileet samt stödjer 
kommunikation som skapar samarbete mellan koordinatorer och Lions ledare.  

Aktiviteter 
• Gå igenom hundraårsjubileets rapporter i MyLCI och hålla sig informerad om klubbarnas aktiviteter kring 

hundraårsjubileet. 
• Inrapportera hundraårsjubileets aktiviteter till multipeldistriktets koordinator under inrapporteringsdagarna.  
• Sammanställa årliga budgetplaner och skicka dem till multipeldistriktets koordinator för godkännande. 

Överväg även att hjälpa dem som behöver hjälp med att inrapportera hjälpinsatser eller bestående projekt i MyLCI. Ju 
fler projekt som inrapporteras, desto kraftfullare blir vår globala påverkan.  

Resurser 
• Hundraårsjubileets rapportdagar - Översikt – Beskriver syfte, process och datum för hundraårsjubileets 

rapporteringsdagar. Här finns även exempel på rapporteringsformulär.  
• Distriktets budgetformulär – Koordinatorer anger på detta formulär sina planer om hur de tänker använda sin 

budget och skickar dem via e-post för godkännande.  

Tidsplan för aktiviteter 
Datum Aktivitet Beskrivning 
Januari - februari 2016 Utbildning av 

koordinatorer 
• Delta i utbildning som leds av multipeldistriktets koordinator 

April - maj 2016 Distriktets rapportdag 
nr 1 

• Sammanträffa med klubbarnas kontakter och samla in 
uppgifter om aktiviteter 

• Fyll i rapportdagens formulär och sammanträffa med 
multipeldistriktets koordinator, för att diskutera framgångar 
och utmaningar  

Juli 2016 Distriktets budgetplan • Sammanställ en budget för 2016-2017 och skicka till 
multipeldistriktets koordinator 

August - december 2016 Planering för 2017 • Inta en ledarroll i planeringen av distriktets hundraårsfirande, 
hjälpinsatser och bestående projekt 2017 

https://www.facebook.com/groups/291224181047840/
http://lions100.lionsclubs.org/SW/toolbox/touchstone-stories/
http://lions100.lionsclubs.org/SW/lions100/
https://mylci.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/docs/lions100/Centennial-Report-Days.docx
http://lionsclubs.org/resources/SW/docs/lions100/bp-dc-7-2015.docx
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Datum Aktivitet Beskrivning 
September - oktober 2016 Distriktets rapportdag 

nr 2 
• Sammanträffa med klubbarnas kontakter och samla in 

uppgifter om aktiviteter 
• Fyll i rapportdagens formulär och sammanträffa med 

multipeldistriktets koordinator, för att diskutera framgångar 
och utmaningar 

Januari - december 2017 Genomförande under 
2017 

• Inta en ledarroll i genomförandet av distriktets 
hundraårsfirande, hjälpinsatser och bestående projekt 2017 

Mars - april 2017 Distriktets rapportdag 
nr 3 

• Sammanträffa med klubbarnas kontakter och samla in 
uppgifter om aktiviteter 

• Fyll i rapportdagens formulär och sammanträffa med 
multipeldistriktets koordinator, för att diskutera framgångar 
och utmaningar 

Juni 2017 Information om 
globalt servicefokus 

• När information om nytt globalt fokus presenteras vid den 
internationella kongressen 2017 sprider du den till klubbar 
och ledare i distriktet 

Juli 2017 Distriktets budgetplan • Sammanställ en budget för 2017-2018 och skicka till 
multipeldistriktets koordinator 

August - december 2017 Planering för 2018 • Inta en ledarroll i planeringen av distriktets hundraårsfirande, 
hjälpinsatser och bestående projekt 2018 

September - oktober 2017 Distriktets rapportdag 
nr 4 

• Sammanträffa med klubbarnas kontakter och samla in 
uppgifter om aktiviteter 

• Fyll i rapportdagens formulär och sammanträffa med 
multipeldistriktets koordinator, för att diskutera framgångar 
och utmaningar 

Januari - juni 2018 Genomförande under 
2018 

• Inta en ledarroll i genomförandet av distriktets 
hundraårsfirande, hjälpinsatser och bestående projekt 2018 

Mars - april 2018 Distriktets rapportdag 
nr 5 

• Sammanträffa med klubbarnas kontakter och samla in 
uppgifter om aktiviteter 

• Fyll i rapportdagens formulär och sammanträffa med 
multipeldistriktets koordinator, för att diskutera framgångar 
och utmaningar  

Kontaktlista 
LCI:s personal kan svara på alla dina frågor om vårt hundraårsjubileum och dess firande:  

Hundraårsjubileets serviceaktiviteter Programs@LionsClubs.org 

Hundraårsjubileets medlemsaktiviteter CentennialMembership@lionsclubs.org 

Hundraårsjubileets bestående projekt LegacyProjects@LionsClubs.org 

Hundraårsjubileets kommunikation Communications@LionsClubs.org 

Hundraårsjubileets klubbrekvisita orderdetails@lionsclubs.org 

MyLCI mylci@lionsclubs.org 

Andra frågor LCICentennial@LionsClubs.org 
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