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DISTRIKTSKOORDINATOR 

ANSÖKNINGSPAKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post.  
Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla i ansökan och returnera den till 
distriktsguvernörens team för övervägande. När en koordinator har utsetts ska det sittande DG-teamet 
och multipeldistriktets jubileumskoordinator underteckna och skicka in båda ansökningssidorna till LCI.   
 
DG-teamet och multipeldistriktets jubileumskoordinator bör känna till kvalifikationerna och 
förväntningarna beträffande posten, för att genom effektivt samarbete hitta kvalificerade kandidater. 
 
* DG-teamet består av distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernörer.  
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HUVUDSAKLIGT ANSVAR FÖR DISTRIKTETS JUBILEUMSKOORDINATOR 
Mål:   
 

• Stödjer och motiverar region-, zon- och klubbledare att delta i hundraårsjubileets serviceaktiviteter och 
medlemsinitiativ. 

• Samarbetar med distriktet och multipeldistriktet avseende: 
o Hundraårsjubileets serviceaktiviteter och medlemsutvecklingsbehov i distriktet  
o Distriktets mål och handlingsplaner avseende hundraårsjubileets serviceaktiviteter och medlemsmål  

• Säkerställer att medlemsutveckling uppmuntras i samband med hundraårsjubileet, i hela distriktet 
• Samarbetar med motsvarigheterna i GMT och GLT. 
• Främjar hundraårsjubileets service- och medlemsaktiviteter bland  regioner, zoner och klubbledare. 
• Jämför hundraårsjubileets service- och medlemsresultat med förväntningarna och målen varje månad eller 

varje kvartal, och justerar strategierna vid behov. 
• Presenterar en budget för distriktsrådet gällande finansiering av hundraårsjubileets serviceaktiviteter samt 

medlemsutvecklingsplanen. 
• Sammanställer och främjar en plan för erkänsla för distriktet och för individuella lionmedlemmar som har gjort 

betydande insatser i hundraårsjubileets serviceaktiviteter och medlemsutveckling. 

 
Kommunikation: 

• Kommunicerar distriktets medlemsmål och handlingsplaner till alla medlemmar i distriktet. 
• Kommunicerar regelbundet med GMT- och GLT- distriktskoordinatorer för att förbättra den övergripande 

effektiviteten av hundraårsjubileets insatser och servicemöjligheter. 
• Informerar regioner/zoner/klubbar om nya jubileumsprogram- och resurser genom distriktets nyhetsbrev, 

distriktets webbplats, publikationer osv. 
• Upprättar ett månatligt rapporteringssystem för att främja öppen kommunikation och följa upp klubbarnas 

framgångar. 
 

 
 

NOTERA:  
 
Distriktets jubileumsteam består av: distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör, andra vice distriktsguvernör och 
distriktets jubileumskoordinator. 

 
 
 
 
  

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/gmt_d19.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/gmt_d20.pdf
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KVALIFIKATIONER 
 
Kandidater till posten som distriktets jubileumskoordinator måste besitta förmågan och färdigheterna att finna, utöka 
och presentera serviceprojekt, medlemsmål och program för hundraårsjubileet, i vilka klubbar och medlemmar kan 
delta och som tillgodoser distriktets behov.  Ytterligare kvalifikationer är: 

 
1. God kunskap om distriktets serviceprojekt, medlemskap, nyklubbildning, klubbframgångar och program för 

medlemmarna; behoven i distriktet, regionerna, zonerna, klubbarna samt goda kunskaper om LCI:s 
riktlinjer. 
 

2. Kan åta sig en ämbetsperiod på fyra år som distriktets jubileumskoordinator och inte åta sig någon annan 
post inom organisationen som skulle kunna påverka den tid och de insatser som krävs för att utföra 
uppgifter och ansvar på denna post. 
 

3. Har genom framgångsrika serviceprojekt uppvisat kunskaper om serviceaktiviteter och medlemskap, har 
stått fadder för nya medlemmar och medverkat till att bilda nya lionklubbar. 
 

4. Önskvärt att kandidaten nyligen har deltagit i Lions ledarskapsinstitut (avancerat eller utvecklingsinstitut för 
instruktörer) och har utvärderats högt. 
 

5. Förmåga att samarbeta effektivt med motsvarande poster i GMT och GLT för att tillgodose distriktets behov. 
 

6. Förmåga att resa i distriktet. 
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Lions Clubs Internationals ansökan för distriktets jubileumskoordinator 
(Ämbetsperioden för distriktets jubileumskoordinator är fyra år) 

 

ÄMBETSPERIOD:  1 juli 2014 - 30 juni 2018 
 

Distrikt __________ 
 
Kandidatens namn   Medlemsnummer  

Adress   Telefon bostad  

Ort   E-post bostad*  

Delstat   Telefon arbete  

Postnummer   E-post arbete  

Land   Mobil  

Yrke   Fax  

Klubbens namn   Klubbnummer  

Nuvarande liontitel:   Antal år som lionmedlem:  

Antal medlemmar som 
du har stått fadder för 

  Antal klubbar som du 
bildat 

 

* En e-postadress och internetuppkoppling, för att erhålla information och medlemsrapporter, rekommenderas. 

Beskriv de uppdrag som du har haft inom frivilligarbete och/eller yrkesliv, som du anser kvalificerar dig för det här uppdraget:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 Markera de poster du har haft:  
 Internationell direktor 
 Guvernörsordförande 
 Distriktsguvernör 
 Multipeldistriktskoordinator  GMT _____  GLT _____ 
 Distriktskoordinator  GMT _____   GLT _____  

 Regionordförande 
 Zonordförande 
 Klubbtjänsteman (specificera)____________________________  

 Andra (specificera) ____________________ 

 
Ange ungefärligt antal timmar per vecka som du kan ägna till denna post: ____________________________________________ 
 
Vilka dagar och tider kan du inte ägna till denna post? ____________________________________________________________ 
 
Har du möjlighet att resa i distriktet för att leda program om medlemstillväxt, nyklubbildning, klubbframgångar och om att tillgodose 
medlemmarnas intressen?  Ja_____ Nej______ 
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Ange annan information som stödjer din kandidatur till posten. (Bifoga ytterligare sidor vid behov). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jag har läst igenom ansvarsområdena och uppfyller kvalifikationerna för posten som distriktets 
jubileumskoordinator och jag samtycker till att ta ansvar för dem efter bästa förmåga. 

 
       
Sökande (Namnteckning)  Sökandens namn (textat)  Datum  Distrikt 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
ENDAST FÖR DISTRIKTET  
DG- teamet och multipeldistriktets jubileumskoordinator har utsett ovanstående kandidat till distriktets 
jubileumskoordinator för ämbetsperioden 1 juli 2014 - 30 juni 2018. 
 
     

Distriktsguvernör (Namnteckning)  Distriktsguvernörens namn (texta)  Datum 
     
     

Första vice distriktsguvernör (namnteckning)  Första vice distriktsguvernörens namn (texta)  Datum 
     
     

Andra vice distriktsguvernör (namnteckning)  Andra vice distriktsguvernörens namn (texta)  Datum 
     
     

Multipeldistriktets jubileumskoordinator 
(namnteckning) 

 Multipeldistriktets jubileumskoordinator 
(textat) 

 Datum 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret till:   Attn:  LCI Centennial Team 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523 (USA) 
E-post: lcicentennial@lionsclubs.org 

 
 

mailto:lcicentennial@lionsclubs.org
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