
 
Utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator  

  

Frågor och svar 
 
 
1. Vilka är fördelarna med att genomföra den här utbildningen i GMT/GLT-området? 

 
Utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator ger möjlighet för jubileumskoordinatorer i 
multipeldistrikt och enkeldistrikt att samlas och lära sig mer om deras roll och ansvar. 
Utbildningen genomförs på ett interaktivt sätt, vilket ger möjlighet att komma på nya idéer och 
dela inspiration samt skapa relationer för att sprida glädjen med vårt hundraårsjubileum till Lions 
på alla nivåer.   
 

2. Vem ansvarar för planering och genomförande av utbildning för multipeldistriktets 
jubileumskoordinator? 
 
Varje GLT områdesledare ansvarar för planering och genomförande av denna utbildning. LCI 
kommer att tillhandahålla kursplanen i november 2015.  
 

3. När kommer denna utbildning genomföras? 
 
Utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator måste genomföras mellan januari 2016 och 
februari 2016 i samverkan med GMT/GLT områdesutbildning för DG Elect. Exakta datum och 
platser kommer meddelas av din GLT områdesledare. 
 

4. Hur länge pågår utbildningen för multipeldistriktets jubileumskoordinator? 
 
Detta är en utbildning med en kursplan på 6-7 timmar. Din GLT områdesledare kommer 
informera dig om utbildningens tider (en dag eller fördelat på två dagar).   
 

5. Vilka utgifter i samband med utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator 
kommer täckas av LCI? 
 
LCI kommer täcka följande utgifter enligt ersättningspolicyn vid utbildning för multipeldistriktets 
jubileumskoordinator: 
• Resor: Till och från bostaden till platsen för utbildningen upp till max USD 300 per 

multipeldistriktets jubileumskoordinator. 
• Hotell: En natt (skall debiteras en gemensam räkning, vilken skall skickas in av GLT 

områdesledaren till LCI efter det att utbildningen har genomförts). 
• Måltider: Under utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator (skall debiteras en 

gemensam räkning, vilken skall skickas in av GLT områdesledaren till LCI efter det att 
utbildningen har genomförts). 
(Måltider under resa är en personlig utgift och kommer inte att ersättas). 

 
6. Hur kommer reseräkningar att hanteras? 

 
• Varje deltagare skall fylla i reseräkning avseende utbildning för multipeldistriktets 

jubileumskoordinator och skicka den direkt till LCI enligt instruktioner på reseräkningen. 
Reseräkningen finns i Verktygslådan på webbplatsen www.Lions100.org. 
 

• För att erhålla ersättning måste policy vid utbildning för multipeldistriktets jubileums-
koordinator följas. Alla reseräkningar måste vara LCI tillhanda inom 60 dagar efter 
utbildningens genomförande. 

 
 

http://www.lions100.org/


 
 

7. Om multipeldistriktets jubileumskoordinator inte kan delta, kan han/hon skicka en ersättare? 
 
Endast multipeldistriktets jubileumskoordinator som har inrapporterats till LCI kan delta i 
utbildningen. 
 

8. Kan make/maka/vuxen i sällskap eller andra gäster delta i utbildning för multipeldistriktets 
jubileumskoordinator?   
 
Endast jubileumskoordinatorer och medlemmar i hundraårsjubileets handlingskommitté är 
kvalificerade att delta i denna utbildning. Ingen make/maka/vuxen i sällskap eller annan gäst 
får delta. 
 

9. Kan multipeldistriktets jubileumskoordinator delta i en utbildning i ett annat 
GMT/GLT-område än sitt eget? 

 
Varje multipeldistriktets jubileumskoordinator bör delta i den utbildning för jubileums-
koordinatorer som genomförs i hans/hennes eget GMT/GLT-område.  
 

10. Om multipeldistriktets jubileumskoordinator inte kan delta i denna utbildning, hur kan 
han/hon erhålla utbildningens information? 

 
Utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator är utformad att vara interaktiv och 
diskussionsbaserad. Tyvärr kommer de som inte har möjlighet att delta i utbildningen gå 
miste om utbyte av idéer, samt diskussion av utmaningar och bästa arbetssätt.  

 
Så snart utbildning för multipeldistriktets jubileumskoordinator har genomförts bör 
jubileumskoordinator som inte haft möjlighet att delta i utbildningen kontakta sin GLT 
områdesledare, för att ta del av kursplanen och erhålla personlig vägledning kring frågor 
som har tagits upp under utbildningen.   

 
11. Jag har läst all kommunikation och information om utbildning för multipeldistriktets 

jubileumskoordinator, men jag har ändå en fråga. Vem kan jag kontakta för att få 
svar? 

 
Vänligen kontakta hundraårsjubileets team vid LCI via e-post lcicentennial@lionsclubs.org.  
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